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Abstract 
 
During a long time it has been an ongoing accounting debate on which valuing method should 
be applied on equities and liabilities during the going-concern of the entity. In beginning of 
January 2005 IASB regulated through their standard IFRS that financial instruments including 
derivatives should be valued to fair-values instead of the historical cost principle and the 
purpose for that was that the valuing method was considered to give more relevant 
information to the market and the shareholders. Another goal was to get a step closer to 
harmonization. IFRS meant a transition to valuing more to fair-values on a variety of 
categories of equity and liabilities. IAS 39 Financial Instruments: Recognition and 
measurements is one of those standards. There are both pros and cons with the principles (fair 
value and historic value). Advocates of fair-value argue that it is the given principle that 
should be applied for measurement of the financial instruments since it will give out the best 
information to the shareholders and the market of the entity’s actual value. On the other hand 
the advocates of historical cost principle say that their model is most relevant since it rests on 
factual transactions. Purpose: The goal with the paper is to investigate the effects from fair-
value, why it is preferred and what groups that will benefit from it. Another goal is to 
understand what fair-value principles consequences are for the companies. Delimitation: We 
will turn to auditors in the field of financial instruments and accounting responsible persons 
on large-cap groups. Method: The research will be a qualitative study with interviews. 
Conclusion: Fair-value gives a better picture of the corporate position which satisfies the 
shareholders, and everyone who has interest for the information. IAS 39 needs to get simpler 
in order to make the standard benefit the shareholders and interest more than the costs. For 
investors, that haven’t enough knowledge in the development in the accounting, will be 
troubled by fair value when different accounting principles are used and extra information is 
put in the notations. 
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 II 

 
Sammanfattning 
 
Under lång tid tillbaka har det försökts att hitta en lämplig värderingsmetod som skall 
tillämpas på tillgångar och skulder för företagen. IASB reglerade att finansiella instrumenten 
för handel som derivatinstrument (optioner, terminer och swappar) skall värderas till verkligt 
värde från anskaffningsvärde från och med 1 januari, 2005 och syftet var att verkligt värde 
gav relevantare information till marknaden och aktieägarna. En annan målsättning var att gå 
närmare mot harmonisering av redovisningsreglerna. IFRS innebar en övergång till verkligt 
värde-värdering på fler tillgångs- och skuldkategorier. IAS 39 standarden behandlar 
finansiella instrument, dess redovisning och klassificering, vilket är ett exempel på en 
kategori som har övergått till värdering till verkligt värde. 
 
Det finns för- och motargument för båda principerna (verkligt- och anskaffningsvärde). 
Förespråkarna till verkligt värde menar att det är verkligt värde som ska tillämpas för 
värdering av finansiella instrumenten eftersom det ger den bästa informationen till aktieägarna 
och marknaden om företagets verkliga värde. En nackdel med verkligt värde är att den befaras 
bidra till mer variation i resultat och balansräkningen. Anhängare till anskaffningsvärde säger 
att anskaffningsvärde modellen är mest relevant eftersom den bygger på faktiska 
transaktioner. Det svåra med anskaffningsvärde är att den bidrar till problem att jämföra olika 
bolags tillgångar.  
 
Uppsatsens syfte är att undersöka effekterna av verkligt värde, varför det föredras kontra 
anskaffningsvärde och vilka grupper som gynnas av verkligt värde. Vi undersöker också 
konsekvenserna kring införandet av verkligt värde för företagen. Avgränsning: Vi har 
avgränsat oss på IAS 39 och intervjuat personer som är redovisningsansvariga på större 
företag, som är noterade på large-cap OMX Stockholm och OMX NORDIC EXCHANGE 
samt revisorer/konsulter och finansiella kontrollanter. Studien kommer att avgränsas till 
finansiella instrument som ska värderas till verkligt värde enligt IAS 39.  
 
Arbetets metod följer en kvalitativ ansats och intervjuer har genomförts med noggrant utvalda 
respondenter. Intervjuerna består av en mailintevju, en personlig intervju och tre 
telefonintervjuer. Frågorna som ställdes summeras till vilka finansiella instrument som 
företaget har, problem i samband med hanteringen av finansiella instrument och verkligt 
värde, jämförelse mellan verkligt värde och anskaffningsvärde och sist en uppfattning om 
intressenterna.  
 
Resultatet: Verkligt värde ger ett bättre beslutsunderlag för aktieägare och marknaden 
eftersom det visar en rättvisare bild om företagets ekonomiska ställning som tillfredställer 
intressenterna. Konsekvenserna med verkligt värde är att det påverkar resultat- och 
balansräkning som kan vara missvisande eftersom orealiserade värden redovisas. För mindre 
investerare, som inte är tillräckligt insatta i redovisningens utveckling, kan verkligt värde 
försvåra när olika värderingsprinciper används och tilläggsupplysningar läggs i noterna. 
Regelverket IAS 39 är dessutom krångligt för företag att tillämpa.    
 
 
 
 
Nyckelord: verkligt värde, anskaffningsvärde, finansiella instrument, IAS 39  
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1 Forskningsproblem, syfte & avgränsning 

 
Nedan kommer vi att presentera forskningsproblemet, syftet och avgränsningen. Läsaren 
kommer att få insikt om vad uppsatsen kommer att behandla, i vilket syfte och i vilken 
omfattning.   

 
  

1.1 Bakgrund 
 
Under många år har det diskuterats över om den nya ekonomin (skiftet från verkstadsföretag 
till tjänstebaserad verksamhet) passar med en gammal redovisningsmodell. Det har ifrågasatts 
huruvida en anskaffningsvärdebaserad redovisning eller verkligt värde-redovisning avger en 
mer rättvisande bild av företagens ekonomiska ställning. Trenden går idag mot att allt fler 
poster värderas till verkligt värde. Under mesta delen av 1900-talet har emellertid värderingen 
av tillgångarna gjorts till anskaffningsvärde. Skillnaden mellan anskaffningsvärden och 
verkliga värden är dolda värden i verksamheten, vilket betyder att företagets verkliga värde 
blir närmast fiktivt (Balans nr 1 2001).      
 
IASB, den internationella standardutvecklaren inom redovisning, har som mål att för 
allmänintresse utveckla högkvalitativa, begripliga och en tvingande sammansatt uppsättning 
av redovisningsstandarder (IASB.org). I en sådan standard, IAS 39, anges principer och regler 
angående redovisning av finansiella tillgångar, skulder och vissa icke-finansiella avtal (IAS 
FAR Förlag 2007 s 516). I företagens balansräkning används olika värderingsformer för att 
monetärt fastställa värdena på anläggningar, omsättningstillgångar, skulder och eget kapital. 
Enligt IAS 39 ska finansiella instrument vars värdeförändringar går över resultaträkningen, 
värderas till verkligt värde.  
 
Alla moderbolag inom Sverige (EU) skulle helt och hållet ha ersatt sin koncernredovisning till 
IAS/IFRS fr.o.m. år 2005. Förordningen kom från Europarådet år 2002. Där angavs året för 
övergången och vilka som var berörda (eur-lex.europa.eu). Med regelverket tilltar 
utbredningen för verkligt värde för förvaltningsfastigheter, biologiska tillgångar, 
aktierelaterade ersättningar och finansiella instrument, och utvecklingen tycks peka mot en 
ökad utvidgning för verkligt värde (Balans nr 4 2007 B). 
 
Artsberg skriver (2005 s 275) att det finns ett centralt problem hur hanteringen av finansiella 
instrument ska ske och vilka värderingsmetoder som ska tillämpas för de finansiella 
instrumenten i redovisningen. 
 
Enligt ”the cost principle” är anskaffningsvärde eller det s.k. historiska värdet den mest 
passande grunden för anskaffade varor och tjänster, kostnader, utgifter och 
kapitaltransfereringar. I utbyte mot varor, tjänster eller om det handlar om icke-monetära 
tillgångar så är anskaffningsvärdet den summa pengar (eller något motsvarande) som köparen 
har använt i utbyte. ”The cost principle” är även legitim på mätningar av skulder och 
kapitaltransaktioner (Riahi-Belkaoui 2004 ss 217-218). Verkligt värde är det belopp på en 
tillgång eller reglering av en skuld som två oberoende kunniga parter kommer överens om och 
som samtidigt är intresserade av en affär (IFRS i Sverige 2006 s 521). Värderingsformen 
används i en rad IAS standarder som IAS 39, IAS 40 och IAS 41 (Ibid 2006 s 187). Första 
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gången verkligt värde fick legalistisk (lag, norm/standard eller praxis) kraft var sent på 90-
talet i US GAAP. Vinster och förluster på derivat var inte tydligt avslöjade, sa Edmund 
Jenkins, ordförande för FASB (USA:s motsvarighet till IASB) (Chorafas 2006 ss 245-246).  
 
Anskaffningsvärdes fördelar är bl.a. principens objektivitet, då bevis i form av verifikationer 
används. Den andra fördelen är antagandet om företagets fortlevnad varför företagets 
likvidationsvärde är onödigt rent logiskt. Anskaffningsvärdes svagheter är att historiska 
värden skapar felaktiga värden på tillgångarna på grund av att värdeförändringar över tiden 
blir ignorerade. Den andra svagheten är att det historiska anskaffningsvärdet inte tar hänsyn 
till inflationen (Riahi-Belkaoui 2004 s 218). Fördelarna med verkligt värde är enligt IASB att 
den ger kapitalägare och analytiker bästa informationen om bolagets ställning säger George 
Pettersson (Balans nr 10 2007). Fler fördelar är vettigare underlag för företagens 
riskbedömningar och bättre jämförelse mellan bolag. Bland nackdelar nämns kostnaden för 
värderingsmetoden och övergivandet av försiktigheten (Rundfelt 1998, se Artsberg 2005 ss 
277-278).   
 
Övergången till verkligt värde från anskaffningsvärde genom IFRS motiveras av att 
anskaffningsvärde resulterar i mindre relevant information om ett företags resultat och 
ställning (Balans nr 4 2007 B) 
 
Syftet med företagens finansiella rapporter är att förmedla information om företagets 
finansiella ställning, resultat och förändringar av den ekonomiska ställningen (IFRS i Sverige 
2007 s 10). Informationen används sedan i olika situationer av olika användare. Bland 
användarna anses ägarna vara de viktigaste och deras förhållande till företaget är utdelningen 
av vinster i utbyte mot sitt kapital. Storleken på ägarnas utdelning fastställs med hjälp av de 
externa rapporterna. En fråga som uppstått är hur företagens finansiella information ska vara 
utformad för att tillfredställa användarnas behov av information. Den här enkla frågan har 
visat sig vara svår att svara på eftersom olika intressenter har olika behov av information. En 
uppräkning över intressenterna är ägare, långivare, leverantörer och kunder, konkurrenter, 
anställda och stat och kommun (Smith 2006 ss 17-22). Om Gunnar Eks (Balans nr 10 2007) 
ord skulle tolkas innebär verkligt värde konsekvenser för små aktieägare, med tanke på 
informationens tillgänglighet i de finansiella rapporterna.  
 

1.2 Formulering av forskningsproblemet  
 
Övergången år 2005 från anskaffningsvärde till verkligt värde på finansiella instrument 
värderade över resultaträkningen har varit revolutionerande för företagens 
redovisningsfunktioner. 
 
Debatten, om företagens tillgångar och skulder ska vara baserade på historiska 
anskaffningsvärden som är trygga, verifierbara och objektiva, eller verkliga värden som 
innehåller en rättvisare bild, fortsätter än. Bevisligen rör sig företagens rapportering mot den 
sistnämnda värderingstekniken i och med IFRS intåg. Intåget har inte skett utan en stor debatt 
och analyser. I Balans som är en redovisningstidskrift debatteras IFRS med jämna mellanrum 
exempelvis i (Balans nr 11 2007) och (Balans nr 5 2006). 
 
Historiskt anskaffningsvärde och verkligt värde innebär både fördelar och nackdelar för 
intressenterna. Med övergången till den nya värderingsprincipen verkligt värde för bland 
annat finansiella instrument värderade via resultaträkningen har Sveriges företag och revisorer 
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hunnit se effekterna på ett antal årsbokslut och vad fördelarna och nackdelarna lett till i 
praktiken. Även hur utvecklingen har påverkat informationen och om den är mer relevant 
eller ej. Frågan är om verkligt värde har skapat osäkerhet och förvirring?   
 
Nu när verkligt värde har tagit större plats i redovisningen är det intressant att undersöka vilka 
som är gynnade av principen och vilka konsekvenser det leder till för dem som är berörda av 
regelverket IFRS. Det är inte bara de som tillämpar regelverket som är intressanta, utan även 
de intressenter som använder den finansiella informationen. 
 
Följande bakgrund och problemdiskussion har lett oss in på frågeställningen:  

 
 Varför föredras verkligt värde kontra anskaffningsvärde och vilka gynnas av det? 

 
 Vilka konsekvenser har införandet av verkligt värde inneburit för företagen?  

 

1.3 Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka effekterna av verkligt värde, varför det föredras kontra 
anskaffningsvärde och vilka grupper som gynnas av verkligt värde. Vi undersöker också 
konsekvenserna kring införandet av verkligt värde för företagen 

1.4 Avgränsning 
 
Vi kommer att avgränsa oss på finansiella instrument som derivatinstrument (optioner, 
terminer och swappar) och säkringsredovisning som redovisas till verkligt värde enligt IAS 
39. Frågorna ställs endast till revisorer, redovisningsansvariga och personer som arbetar med 
finansiella instrument i företagen. En avgränsning görs endast på icke-finansiella företag.  
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2. Metod
 

I vårt metodkapitel kommer forskningens metodval att kunna åskådliggöra den samlade 
teknikiska och filosofiska inriktning som valts. Avsnittet kommer att ta upp följande: 

1. Ansatser och angreppssätt 
2. Datas behandling 
3. Giltighet och källkritik 

 
 
I många grenar som antropologi, filosofi, geografi, historia, konstvetenskap, kriminologi, 
litteraturvetenskap, nationalekonomi, psykologi, sociologi och statsvetenskap ska forskaren i 
analyserna resonera i termer av indicier, eftersom det är svårt att bindande bevisa något. Om 
uppsatsen innehåller förvalda metoder och tekniker, och att indicier av olika slag är likriktade, 
stärks slutsatsernas trovärdighet (Ejvegård 1996 s 30). Patel och Davidson (1994 s 10-11) 
presenterar tre olika typer av undersökningar som explorativa, deskriptiva och 
hypotesprövande. Vid den explorativa undersökningen försöker forskarna inhämta så mycket 
kunskap som möjligt om ett bestämt problemområde och belysa det allsidigt (Patel, Davidson 
1994 s 11). 
 
I vår uppsats använde vi den explorativa undersökningsmetoden. Den explorativa metodens 
egenskaper karaktäriseras av att forskarna, vid forskningens början, har luckor i sin kunskap 
kring undersökningsområdet (Ibid 1994 s 11). Vid upptakten av uppsatsskrivandet hade vi 
uppmärksammat en föreläsning om finansiella instrument och IAS 39 i kursen 
externredovisning II. Kursens betydelse bidrog att vi för vår del hade vissa förkunskaper på 
en övergripande nivå. Vårt intresse ligger i att inhämta utbredd kunskap som ligger inom 
ramen för problemformuleringen, syftet och avgränsningen. Vid ett explorativt arbetssätt 
används ofta flera olika tekniker för att samla information (Ibid 1994 s 11). Våra tekniker 
redogör vi för i avsnitt längre fram i metodkapitlet. Variationen av olika tekniker anser vi 
uppfyller en rimlig nivå utifrån argument som också fastställs nedan.  
 

2.1 Ansatser 
 
Den kvantitativa ansatsen följer den väg naturvetarna föredrar, vilket betyder användning av 
statistik, matematik och aritmetiska formler. Forskaren använder sig av fasta riktlinjer för 
metodens avgränsning (Andersen 1998 s 31). 
 
Den kvalitativa forskningen syftar till att framställa egenskaper och drag hos 
forskningsobjektet. Forskaren söker främst efter fenomenets innebörd eller mening 
(Widerberg 2002 s 15). Den centrala anledningen till att han eller hon väljer eller föredrar en 
kvalitativ ansats är ett behov av att få en djupare förståelse för problemkomplexet. Den här 
typen av klarläggande försöker förstå problemet i dess helhet genom att förstå delarna 
(Andersen 1998 s 31). En kvalitativ ansats kan i kontrast till en kvantitativ symboliseras med 
genomförandet av längre intervjuer med ett mindre urval, för att närmare och djupare förstå 
fenomen genom en mer detaljerad och fylligare beskrivning. Ansatsen är nyttig när 
vetenskapsmannen ska undersöka storheter där kunskapen är begränsad (Johannessen, Tufte 
2002 s 68). Vid kvalitativa intervjuer är meningen att mötet mellan forskaren och 
intervjupersonen fångar upp det unika samtal som uppstår i sammanhanget. Här är det ytterst 
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viktigt att få fram och följa upp respondentens uppgifter, berättelser och förståelse (Widerberg 
2002 s 16).   
 

2.3 Vårt metodval 
 
Den kvalitativa ansatsen kommer att belysas. Vårt huvudinstrument av följande analys består 
av intervjuer med våra respondenter. Metoden har en fördel i att den kan slutföras inom 
tidsperioden utan att resultatet blir magert och ger en djupare kunskap. Den kvalitativa 
metoden används för att undersöka vidare kring respondenternas erfarenheter och värdering 
till verkligt värde på tillgångar och skulder. Syftet är att utifrån problemet, få en större 
förståelse för verkligt värdes bidrag till redovisningen. Med anledning av att IAS 39 är relativt 
ny standard krävdes det en stor interaktion mellan intervjuare och respondent. Den kvalitativa 
metoden föredrar vi, eftersom respondentens eller intervjuarens förklaringar kan leda till att 
en svår fråga eller ett komplicerat svar lättare kan tolkas. 
 
För att uppnå en mångsidig belysning av forskningsproblematiken - bör flera tekniker 
användas. Det kan riktas kritik åt varför inte både en kvalitativ och kvantitativ ansats 
användes. Som studenter förstår vi kritiken eftersom kunskapsområdet ska belysas omfattande 
och allsidigt. Vi anser emellertid att den kvalitativa ansatsen behöver tid för att få fram och 
följa upp relevanta uppgifter, berättelser och förståelse från intervjudeltagarna. Den 
kvantitativa forskningen prioriterades bort till förmån för en bättre kvalitativ forskning. När 
uppsatsen har en explorativ karaktär anser vi den kvalitativa ansatsen vara viktigast eftersom 
forskningsobjektens innebörd eller mening är av stort värde. För att säkerställa ett kvalitativt 
material gjordes fem intervjuer och för att utöka den explorativa variationen genomfördes 
intervjuer både med revisorer/konsulter och med företagets redovisningsansvariga och 
finansiella controllers. 
 

2.4 Slutledningsmetod 
 
Förhållandet mellan teori och empiri kan hanteras på olika sätt för att komma fram till en 
företeelse som kan bidra till kunskapsökning. Vägar till slutledning är deduktion, induktion 
och abduktion.  
 
En forskare som har ett deduktivt förhållningssätt drar slutsatser runt befintliga teorier och 
som används för att dra slutsatser om enskilda företeelser. En befintlig teori bestämmer vad 
som ska samlas in, hur informationen tolkas och hur resultatet står sig mot teorin (Patel, 
Davidson 1994 s 21). Under forskningsprocessen arbetandes med teorier och hypoteser 
uppstår viljan att bevisa styrkan i dessa. För ändamålet används en deduktiv hållning med 
motivet att jämföra generella antaganden med konkreta bevis. Den deduktiva ansatsen går 
därför ”från teori till empiri” (Johannessen, Tufte 2002 35). Exempel på deduktion är att 
använda teorier om organisationers strukturer för att återkoppla till hur de fungerar i praktiken 
(Andersen 1998 s 29).  
 
En induktiv forskare börjar i empirin utifrån specifika händelser och försöker sluta sig kring 
en viss princip eller en generell lagbundenhet. Det är genom empirin vetenskapsmannen får 
slutledningar att dra generella kunskaper till sin nya teori. Efter upprepade studier kan 
resultaten leda till generella teorier och därav också unika teorier eftersom undersökningarna 
oftast har upptäcktens karaktär (Andersen 1998 s 29). Risken med en induktiv ansats är att 
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forskaren inte kan vara säker på hur omfattande teorin kommer att bli. Forskarens förkunskap 
och egna idéer kan också färga teorierna som produceras (Patel, Davidson 1994 s 21) 
 
Abduktionen innebär att det enskilda fallet lägger upp ramarna för studiens syfte, likt 
induktionen. Det som skiljer abduktionen från induktionen är att ramarna som har arbetats 
fram, testas deduktivt genom nya iakttagelser och prövar om indicierna håller för en 
vedertagen teori (Alvesson, Sköldberg 2008 s 55). 
 

2.4.4 Vår slutledningsmetod 
 
I uppsatsen har vi dels valt att arbeta enligt en process som liknar deduktionen och dels är 
arbetet i stor utsträckning induktivt. Ett konkret exempel på deduktion är fastställandet kring 
regelverket IAS 39 och om verkligt värdes kostnader överstiger nyttan för användarna. 
Uppsatsen utformar förvisso inga hypoteser men med tanke på att dess syfte är att vara 
explorativ snarare än hypotestestande koncentrerar sig inte uppsatsen på det. Uppsatsen 
innehåller, som läsaren logiskt förstår, mest inslag av induktion. Vi är intresserade av de 
specifika slutsatser som kan dras från empirin utifrån deras uppgifter, förklaringar och 
förståelse. Den empiriska undersökningen ligger till störst grund för slutsatserna och den 
teoretiska referensramen ska främst fungera som referensguide till det som diskuteras i 
empirin. 
 

2.5 Vetenskaplig hållning 
 
Vetenskapen har besvarat problem genom två olika filosofiska hållningar. De två hållningarna 
kallas Positivismen och Hermeneutiken. Positivismen är ett traditionellt ideal i en 
empirisk/naturvetenskaplig anda. Den franske sociologen Comte namngav idealet och tänkte 
sig att kunskapen skulle vara utvecklande och positiv för mänskligheten. Kunskapen ska 
bevisas och giltigförklaras om den är verklig och tillgänglig för våra sinnen och vårt förnuft 
(Patel, Davidson 1994 s 23-24).  
 
Hermeneutiken är positivismens motsats och bygger på tolkningslära. Hermeneutiken 
tillämpas inom många vetenskapliga fack men framförallt inom human-, kultur- och 
samhällsvetenskap. Den hermeneutiske forskaren utgår ifrån sin förkunskap om 
forskningsobjektet och bygger på förkunskapen genom att studera forskningsobjektet bit för 
bit (Ibid 1994 s 25-26). Hermeneutiken är en vetenskap i sig och för den intresserade 
rekommenderar vi Alvesson, Sköldberg 2008 s 190-279. Utgångspunkten i hermeneutik är 
texttolkning, ett annat huvudtema är att meningen av en del endast kan förstås om den jämförs 
med helheten. Omvänt består helheten av delar, och förstås endast om delarna undersöks 
(Alvesson, Sköldberg 2008 s 193). 
 

2.5.1 Vår vetenskapliga hållning 
 
Uppsatsen har en hermeneutisk hållning i samband med att det är en kvalitativ studie med 
intervjuer som primärdata. I analysen förekommer tolkningar som är subjektiva men samtidigt 
rimliga. I tolknings- och analysarbetet har både empiri och teori haft betydelse och olika delar 
har sedermera belysts i uppsatsen och lett till en uppnådd förståelse av helheten.  
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2.6 Primär- och sekundärdata 
 
Primär- och sekundärdata är begrepp som används för separation om forskaren på egen hand 
medverkat i insamlingen av data. De data som vetenskapsmannen har samlat in och hjälpt till 
att ”tillverka” kallas primärdata. De data som har samlats in från andra forskare och 
institutioner m.m. kallas för sekundärdata (Andersen 1998 s 150)   
 
Våra primärdata för att samla in bakgrund till resultatet bestod av genomförda intervjuer. 
Intervjukandidaterna valdes noggrant ut för att passa uppsatsens problem, syfte och 
avgränsning. Några av intervjukandidaterna önskade anonymitet. Det tog vi hänsyn till och 
gjorde samtliga respondenter anonyma. Intervjuerna delades in i bokstavsordningen A, B, C, 
D och E. Respondenterna A och E är revisorskonsulter vilket gör att diskussionen med dem 
blir annorlunda jämfört med de övriga respondenterna. Resterande intervjukandidater är i 
ledande positioner på företagens redovisningsfunktioner eller finansiella controllers. Med 
tanke på anonymiteten så görs ingen närmare presentation av namnet på respondenternas 
befattningar.  
 
Sekundärdata i uppsatsen består av källor som vi inte kan kommunicera med som böcker, 
artiklar och tidigare forskning. Användningen av nämnt material användes för att referera 
tidigare teori (och teoretiska referenser) inom området med den unika empirin. För att 
fastställa sanning i uppsatsen har vi utgått från en teoretisk referensram som är källkritiskt 
granskad. De sekundära data i uppsatsen har vi sökt upp genom Högskolans databaser genom 
sökord som verkligt värde, IAS 39 och finansiella instrument och dess engelska motsvarighet. 
Artiklarna i Balans söktes upp på Farkompletts hemsida. Där är artikelsökningen speciell då 
sökresultaten ges kronologiskt istället för relevans, vilket kräver kreativa sökningar. Eftersom 
litteraturen går in på redovisningsmässiga områden har bibliotekets redovisningshylla och 
olika redovisningsböckers register undersökts efter ord som verkligt värde, anskaffningsvärde 
och IAS 39. Vid undersökning av böcker användes en hård gräns, med tanke på böckernas 
ålder. För böcker som användes om IAS 39 och verkligt värde gällde gränsen extra mycket. 
Definitioner som finns i regelverken (som IFRS) har haft företräde mot reciterande litteratur. I 
den teoretiska referensramen och i bakgrunden tillåts äldre litteratur som behandlar 
redovisningshistoria, i större utsträckning. Tidigare forskning har studerats och bedömts 
innehållsmässigt. Databaser som Farkomplett och Business Source Premiere har undersökts. 
Svensk kurslitteratur som tidigare använts i andra kurser har också varit användbar. 
 

2.6.1 Intervjuer 
 
Genomförandet av intervjuer kan göras på olika sätt. Intervjuerna kan utgå ifrån att vara 
strukturerade, ostrukturerade och delvis strukturerade. Den strukturerade intervjun utgår ifrån 
att frågorna och deras ordningsföljd fastställs före intervjun. Det kan liknas med deduktiva 
frågeformulär men intervjufrågorna är öppna och kommer tolkas av respondenten 
(Johannessen, Tufte 2002 s 97). 
 
Intervjuerna genomfördes på tre olika sätt. Tre stycken är telefonintervjuer, en är personlig 
och den tredje per mail. Efter de ordinarie intervjuerna, genomfördes under uppsatsens gång 
kompletteringar av våra intervjuer i syfte att bygga på vår förståelse, tolka oklarheter och 
överbrygga otydlig ljudupptagning. Våra intervjuer var strukturerade och det innebär att 
respondenterna på förhand får titta på frågorna och förbereda sig för det senare frågetillfället. 
Intervjuerna med respondenterna har spelats in och mediet som användes var en diktafon av 
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märket Ipod. Valet av respondenter gjordes utifrån om de tillämpade sin redovisning enligt 
IFRS. En stor del av uppsatsens tid har ägnats åt att kontakta företag som har finansiella 
instrument och tillämpar regelverket IAS 39. På de traditionella företagen frågade vi efter en 
redovisningsexpert eller redovisningsansvarig på företaget. Med revisorsföretagen preciserade 
vi oss mer exakt på finansiella instrument eftersom revisorer arbetar med olika 
specialområden (som revision, beskattning och konsultverksamhet). När växeln kopplat oss 
till personen utifrån våra önskemål - uppstod ofta problem med dennes närvaro. Vid kontakt 
presenterade vi oss och uppsatsens problem och syfte för personerna i fråga.  
 
Intervjuerna genomfördes på tre olika sätt. De tre teknikerna innebar fördelar och nackdelar 
för oss. Det personliga mötet var att föredra ur innehållssynpunkt, möjligheten till följdfrågor 
och resonemang. Det personliga mötets innehåll var i det stora hela positivt. Nackdelen med 
det personliga mötet var att det tog upp mer tid för respondenten, och vår begränsade förmåga 
till resor dit respondenten befann sig. Telefon- och mailintervjuer innebar samma fördel då vi 
kunde få svar från respondenter som befann sig längre bort geografiskt och gjorde vårt 
upptagningsområde större som är en nödvändighet i samband med redovisning av finansiella 
instrument enligt IAS 39. Nackdelen med mailintervjun var den begränsade möjligheten till 
spontana följdfrågor. Telefonintervjuer hade också sina tekniska begränsningar som att 
säkerställa svaren på diktafonen m.m. 
 
Intervjuerna är sammanställda i det empiriska kapitlet och en indelning är gjord utifrån 
områden som har bearbetats. Områdena består av finansiella instrument och dess behandling, 
problem och kostnader mot nytta, verkligt värde kontra anskaffningsvärde och intressenterna. 
Respondentens kön avslöjas för att kunna använda orden han och hon i den löpande texten. 
 

2.6.2 Teoretisk referensram 
 
Den teoretiska referensramen är uppbyggd i olika segment. Det första segmentet behandlar 
redovisningshistoria och harmonisering och det här är behandlat eftersom det sätter in läsaren 
i ett sammanhang för ämnet och kan också förstå problemet bättre. Det andra segmentet 
behandlar IAS 39 och hur regelverket är uppbyggt med klassificeringar och 
säkringsredovisning. Säkringsredovisningen är medtagen för att säkringsinstrumenten 
redovisas till verkligt värde och det forskningsområde vi forskar inom berör IAS 39, och 
säkringsredovisningen är en del av IAS 39. Konsekvenserna kring värderingen påverkar också 
säkringsredovisade instrument. Det tredje segmentet behandlar derivatinstrument, och vi har 
presenterat de vanligast förekommande. Det fjärde segmentet tar upp anskaffningsvärde 
kontra verkligt värde. Fördjupning här görs främst på verkligt värde eftersom det begreppet är 
mest centralt i vårt arbete och det som är aktuellt idag i och med övergången till IFRS.     
 

2.7 Analys/tolkning av empiriska material 
 

2.7.1 Analys/tolkning  
 
Analysen är en del av det arbete som sker för att koppla ihop uppsatsens grundelement; 
problemformulering, teori, empiri och svar. Ib Andersen (1998 s 179) definierar analys som: 
” 

1. att urskilja de enskilda delarna i en helhet 
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2. att undersöka de enskilda delarnas relationer till varandra och eventuellt till helheten” 
 
Det existerar mönster och relationer i datamaterialet som understryks i analysen.  Forskaren 
bör fundera över analysen redan innan data samlas in eftersom det finns en rad olika 
analystekniker som behöver tid, kompetens, resurser och expertis på olika sätt. (Andersen 
1998 s 179) 
 
Tolkning används för att bedöma hållbarheten eller betydelsen av det resultat som har 
dokumenterats. Det är populärt att använda alternativa förklaringsmöjligheter till resultatet 
(Ibid 1998 s 180).  
 

2.7.3 Vår analys och tolkning 
 
Vi har använt oss av en kvalitativ metod. Av de data som har producerats, har en analys och 
tolkning utförts för att sätta in och organisera empirin i sammanhanget. Ingen av 
respondenterna har exempelvis pratat med varandra och det finns likheter mellan svaren som 
vi pekar ut. För att säkerställa en relevant analys och slutsats anpassades den teoretiska 
referensramen och utformningen av intervjufrågorna till varandra. För att fastställa att 
intervjufrågorna var korrekta användes en ackumulerad kunskap. Den samlades från den 
teoretiska referensramen, diskussion mellan uppsatsens författare, inspiration från tidigare 
forskning och handledning från handledarna. Den teoretiska referensramen stärktes sedan 
ytterliggare upp utifrån intervjufrågornas innehåll. Teoretiska referensramen och 
intervjufrågorna växte fram parallellt med varandra och underlättade för analys och tolkning.  
 

2.8 Giltighetsanspråk 
 

2.8.1 Reliabilitet 
 
Det är viktigt att datas tillförlitlighet säkerställs i forskningen. På forskningsspråk kallas det 
här reliabilitet. Reliabiliteten beror på hur de data som presenteras i forskningen används, 
insamlas och bearbetas. För att uppnå en hög reliabilitet måste flera undersökningar utföras 
och peka åt samma håll (Johannessen, Tufte 2002 s 27). Under uppsatsens gång kommer vi att 
samla data och behandla dem på ett reliabelt sätt för att göra uppsatsen tillförlitlig. I 
intervjuerna har en diktafon använts för att säkerställa intervjuerna, så som de var. Vi har 
noggrant studerat våra källor om hur mycket trovärdighet de har och i möjligaste mån använt 
ursprungskällor. Artiklar utifrån tidningen Balans prioriterades eftersom det är vetenskapliga 
artiklar och skrivna på svenska, vilket leder till färre felaktigheter i översättningar från 
engelska till svenska. Vi har undvikit att inkludera källor från Internet där identiteten av 
upphovsmannen kan vara svår att identifiera. Böckerna för bakgrunden och den teoretiska 
referensramen är noggrant igenomlästa och inte för gamla. En bok från 1994 är medtagen, 
men som samtidigt behandlar historiken.  För att bidra med en bra reliabilitet anser vi att 
intervjufrågorna är centrala och de hade fullt godkännande från våra handledare innan de 
ställdes till respondenterna. Fem intervjuer genomfördes för att stärka en hög reliabilitet. 
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2.8.2 Validitet 
 
Validitet innebär relationen mellan det generella fenomen och konkreta data som ska 
undersökas, det handlar om hur bra de data som det finns tillgång till är (Johannessen, Tufte 
2002 s 47). En godtagbar validitet i uppsatsen har vi uppnått genom att vara kritiska i 
framtagandet av den teoretiska referensramen och empirin och att segmenten innehåller 
jämförbar text. Valet av respondenter gjordes utifrån storleken på deras företag och upprättade 
årsredovisningar enligt IFRS. Respondenternas kompetens var viktigare än exempelvis 
bekvämligheten att intervjua någon lokalt som kanske har mindre erfarenhet av IFRS och IAS 
39. Självkritik mot uppsatsens validitet anser vi vara att ingen kvantitativ studie 
kompletterade den kvalitativa. Det tog tid i uppsatsprocessens början innan rätt problem 
hittades och studerades och mer tid behövde läggas på att kontakta fler företag. 
Sammanfattningsvis innehåller uppsatsen en god validitet och problemfrågan är besvarad på 
ett vetenskapligt sätt.     
 

2.9 Källdiskussion 
 
Källkritik innebär att forskaren ställer sig kritisk till de fakta som används. Var, när och i 
vilket syfte källan har tillkommit är viktigt att ta reda på för att kunna använda informationen. 
Upphovsmannen till källorna ska också granskas och dennes relation till området (Patel, 
Davidson 1994 s 55)  
 
Vi har använt oss av vetenskapligt fastställda böcker och artiklar. Definitionen vetenskapligt 
fastställd är i det här hänseendet böcker som publiceras i syfte att utbilda studenter och 
uppfylla en hög akademisk kvalitet med tillhörande bakgrund och presentation av författaren. 
Artiklarna är tagna ur vetenskapliga tidsskrifter och genomgår på redaktionen en källkritisk 
granskning innan de publiceras.  
 
Resultatet i uppsatsen kan diskuteras, exempelvis med anledning av att vi har använt oss av 
företag och redovisningskonsulter från revisionsbolag när de producerar informationen istället 
för att använda den. Det förekommer respondenter i uppsatsen som inte vill spekulera i vad 
intressenterna tycker och tror om redovisningsinformationen, vilket vi får acceptera och får 
svårigheter att tolka i relation till övriga respondenter. Vår uppsats är fortfarande relevant 
tycker vi eftersom deras lobbyverksamhet påverkar IASB: s standarder och i stor utsträckning 
vad användarna får för information. Genom att rikta in oss på grupperna är det lättare att hitta 
kunniga respondenter som förstår begreppen och kan ge sin syn utifrån erfarenheter med 
redovisning. 
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3. Teoretisk referensram
 

Kapitlet tar upp ett förhållande mellan teori, perspektiv och begrepp som kommer att spegla 
vårt område i referensen med empirin. En tillbakablick på historien och harmoniseringen 
presenteras, en redogörelse för olika finansiella instrument i IAS 39, behandling av finansiella 
derivat och anskaffningsvärde kontra verkligt värde diskuteras.

 
 

3.1 Redovisningshistoria 
 
Den historia som omgärdar redovisningen lär oss förstå grundsyftena för redovisningen och 
sammanhanget med IASB och verkligt värde idag.  
 
Det har sedan lång tid tillbaka krävts förhållanden och uppdragssituationer som gett upphov 
till deklareringar av vilka rättigheter som existerar, och tillhörande granskning på ägodelar 
samt ett verktyg för en ägare (stat) att kontrollera sin förvaltare (Edwards 1994 ss 24-25). Den 
berömde franciskanermunken Pacioli, som verkade från slutet av 1400-talet, tillskrivs äran för 
den dubbla bokföringen, trots omständigheten att denne inte är grundare till systemet 
beroende på tidigare bevis av den dubbla bokföringen. Anledningen till Pacioli’s berömmelse 
är att tekniken spreds genom att han förde ner de matematiska formlerna. Resultatet av 
Pacioli’s bidrag gjorde att bokföringen organiserades på ett matematiskt strukturerat sätt som 
var logiskt optimalt (Edwards, John Richard 1994 s 11). Samtidigt anger han de olika böcker 
där bindande bevis, genom verifikationer, skall placeras som anses revolutionerande. Pacioli 
strukturerade den dubbla bokföringen i form av debet och kredit konton, intäkter och 
kostnader i bokföringen samt förändringar för ägarna (i något mindre skala). En annan 
intressant referens är att juveler, enligt Pacioli, skulle vara prissatta efter det nuvarande 
marknadsvärdet. Den noggranna läsaren kommer att förstå att det är precis vad verkligt värde-
redovisning och IFRS står för idag (Chorafas, Dimitris N. 2006 s 34-35). 
 
Sedan 1800-talets slut har principen anskaffningsvärde varit vägledande för företagens 
värdering av anläggningstillgångar, och lägsta värdes princip för omsättningstillgångar i det 
kontinentala Europa. I USA hade försiktighetsprincipen en mindre avgörande roll, och 
redovisningen präglades mer av rättvisande bild. I de anglosaxiska länderna hade 
allmänheten, som också var i en starkare maktposition, större tilltro till ”marknadslösningar” 
(Balans nr 10 2007). Flera gånger under 1900-talet har frågan ställts om den rättvisande 
bilden, och redovisningsexpertis argumentering har bl.a. pendlat mellan värdering till 
anskaffningsvärden och värdering till verkligt värde. Trenden av idag visar att värdering till 
verkligt värde håller på att vinna terräng på fler områden. En avgörande tidpunkt för 
redovisningens betydelse kom under Kreugerkraschen på 1930-talet. Det ansågs att det 
behövdes fason på företagens finansiella information, för att återställa förtroendet för börsen. 
Redovisningen hade, före den nyfunna regleringen, mer fokus på balansräkningen samt 
alternativ värdering än anskaffningsvärden. Exempelvis värdering till återanskaffningsvärde 
och diskonterade betalningsflöden, med påtagliga skillnader som följd i balansräkningen. Det 
finns en fråga kring definitionen av en tillgång som har utvecklats under senare del av 1900-
talet. Den präglas av fler och fler tillgångstyper som med svårigheter kan verifieras och 
värderas till anskaffningsvärde (Balans nr 1 2001). Redovisning till principen om 
anskaffningsvärde, som länge har varit den dominerande, har under åren på 1900-talet 
ifrågasatts i en strävan att utveckla en enskild värderingsmetod. Den baserar sig på en enda 
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princip vilket kulminerar i ett resultat som återger bolagets totala prestation. Olika 
förespråkare av andra värderingar argumenterar för nuvärde, nettoförsäljningsvärde, 
avskrivningsvärde och cash-flow värde. Verkliga värden som började användas sent på 1990-
talet har utvecklat företagens balansräkningar och resultaträkningar, och skapat större 
tyngdpunkt på fler ställningstaganden och mindre försiktighet i redovisningen (Edwards, John 
Richard 1994 ss 239-240). 
 
Den dåvarande IASB-organisationen IASC behövde nästan tio år, och inte mindre än tre 
rekommendaktionsutkast, att färdigställa IAS 39. Hursomhelst var året 1998 slutåret och 
standarden introducerades. Delar av rekommendationen blev genast ifrågasatta av 
allmänheten. Meningen var från början att alla finansiella instrument skulle värderas till 
verkligt värde (Balans nr 10 1999).  
 

3.2 Harmonisering 
 
Harmonisering har länge, felaktigt, varit förknippat med fullständig standardisering. Wilson 
presenterar en användbar separering: 

 
”Termen harmonisering till skillnad mot standardisering antyder en balansering av olika synpunkter. 
Tillståndet är mer praktiskt och balanserande än standardisering, som i princip går ut på att ett lands 
processer implementeras av andra länder. Utfallet av harmonisering blir en bättre kommunikation av 
information i ett format som kan tolkas och förstås internationellt.”  

 
(Riahi-Belkaoui, Ahmed 2007 s 17)   
 
Om frågan när ett enhetligt redovisningssystem kan erbjudas världens noterade företag skulle 
besvaras, tror Chorafas (2006 s 32) på år 2010 som ett rimligt datum. Det här som en 
omformulering på frågeställningen när FASB och IASB kan enas om ett gemensamt regelverk 
(Ibid 2006).   
 
Den historiska utvecklingen kan kopplas till två civilrättsliga traditioner som utgjorde ett 
hinder för harmoniseringen. Redovisningens harmoniseringsproblem kunde härledas ur två 
redovisningstraditioner som kallas Anglosaxisk och Kontinental. Den anglosaxiska var logiskt 
hemmahörande i den anglosaxiska världen Storbritannien, Irland, USA och Holland och den 
kontinentala skolan i Kontinentaleuropa. Andra viktiga ekonomier som tillhörde den 
kontinentala traditionen var den japanska (Smith 2006 s 67-68). Utvecklingen mot IFRS 
innebär att den anglosaxiska traditionen kan sägas ha segrat över den kontinentala (Ibid 2006 
s 71).  
 
De kontinentala och anglosaxiska traditionerna består av en rad utmärkande skillnader. 
Beskrivningar av den kontinentala traditionen brukar använda substantiv som legalistisk, 
skattesamband och värderingsförsiktighet. Inom den anglosaxiska traditionen representerar 
sedvanerätt och större ägarspridning, vitala delar av redovisningsspråket. Den kontinentala 
traditionen tenderar att reglera redovisningen genom nedskrivna lagar som härstammar från 
bolagsrätten med Napoleon i spetsen. Sambandet mellan skatt och redovisning som har varit 
större inom den kontinentala traditionen har satt sin prägel i praktiken genom 
skattelagstiftningen. (Ibid 2006 s 68-69). Frikopplingen mellan beskattning och redovisning 
har givit den anglosaxiska traditionen en tydligare framtoning mot marknadskraven på 
informationen. Vad som har hänt är att professionen själv (tydligast i USA) reglerat begreppet 
”true and fair” enligt strama regler, de såkallade GAAP: s. Som följd av Storbritanniens intåg 
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i EU har begreppet ”true and fair” lyfts upp som ett övergripande mål med redovisningen i 
EU-direktiv (Ibid s 69-70). 
 
Som ett steg mot harmonisering har det föreslagits, som alternativ till både EU-harmonisering 
och harmonisering genom IASB, användning av det amerikanska normsystemet över hela 
världen. Ett sådant steg kunde ha varit framgångsrikt för multinationella företag. Men det 
hade varit omöjligt att som icke-amerikan ha det avgörande inflytandet över normgivningen. 
Med anledning av det valde EU istället att upphöja IASB:s normer till standard för noterade 
företag inom EU. Skeptikerna menade vid introduktionen att svårigheter kommer att uppstå 
för medlemstaterna att enas om samma redovisningsprinciper. Den internationella 
redovisningsharmoniseringen fokuserar på två frågor, den ena frågan handlar om 
värderingsprinciper och speciellt verkligt värde kontra anskaffningsvärde. Den andra frågan 
går in på redovisningskulturer (Artsberg 2005 s 428). Artsberg (2005 s 139-140) går vidare 
med svårigheterna att skapa en enhetlig rapportering i Europa i motsats till USA beroende på 
de skilda redovisningskulturer som råder. Framtagna EU-direktiv var en besvärlig och 
mödosam resa. Den långsamma harmoniseringen har erkänts av kommissionen som ett 
misslyckande på grund av att direktiven har innehållit för många valalternativ.   
 
Varför ska redovisningen harmoniseras? Jo enligt Jan Buisman (Balans nr 4 2007 B) bygger 
en rättvis fördelning av kapital på att en tillförlitlig och transparent redovisningsinformation 
sprids för bättre beslut om fördelning av ekonomiska medel. IFRS har utvecklats till ett 
globalt redovisningsspråk med visionen om harmonisering av olika kontinenters 
redovisningsnormer. Den ökade användningen av IFRS leder till en utökad användning av 
verkligt värde som värderingsgrund och beror på att anskaffningsvärde förståligt inte leder till 
relevant information om företagets resultat och ställning. Elisabeth Precht skriver (Balans nr 
10 2007) att standarderna ska vara begripliga och lätta att anpassa globalt. IASB förklarar att 
den finansiella informationen ska vara transparent (verkliga värden) och jämförbar 
(harmoniserad). 
 

3.3 IAS 39  
 
IAS 39 är en standard, som föreskriver redovisningsprinciper för värdering och redovisning 
av finansiella tillgångar, finansiella skulder och vissa avtal avseende köp eller försäljning av 
icke-finansiella poster (IFRS i Sverige 2007 s 516). IAS 39 tillämpas inte på alla finansiella 
instrument, exempel på det är aktier som företaget självt har emitterat som 
egetkapitalinstrument. IAS 39 behandlar tre områden i huvudsak. Det första området kretsar 
kring redovisning i och borttagande från balansräkningen av instrumenten. Den andra delen är 
värdering av finansiella instrumenten och den tredje biten behandlar säkringsredovisning som 
beskriver redovisningen av ett säkringsinstrument och säkrade poster (Smith 2006 s 242). De 
två sistnämnda områdena behandlas nedan med tyngden på värderingen. 
 

3.4 Klassificering av finansiella instrument  
 
Alla finansiella instrument påverkar företags RR och BR på olika sätt. Det är således viktigt 
att kunna klassificera de finansiella instrumenten eftersom redovisningen (bl.a. värderingen) 
är olika beroende på instrument och syfte. I IAS 39 definieras fyra klassificeringar av 
finansiella instrument. 
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3.4.1 Finansiella tillgångar – fyra kategorier  
 

- finansiella tillgångar till verkligt värde som redovisas i resultaträkningen 
- lån och fordringar 
- investeringar som innehas till förfall 
- finansiella tillgångar för försäljning 

 
 

3.4.2 Finansiella tillgångar till verkligt värde som redovisas i 
resultaträkningen. 
 
I denna kategori ingår två underkategorier: finansiell tillgång vars syfte är handel och 
finansiell tillgång som värderas till verkligt värde vid första redovisningstillfället. Syftet med 
en finansiell tillgång som finns för handel är att man vill sälja och återköpa på kort sikt för att 
tjäna pengar på det (IFRS i Sverige 2007 s 519). Sådana tillgångar kan vara räntebärande 
värdepapper, aktier och andra aktierelaterade värdepapper och lån samt fordringar som har 
förvärvats för kortsiktiga vinster. Derivat kategoriseras som värdepapper som innehas för 
handel om de inte redovisas som säkringar (Buisman 2004 s 10). 
 
I den andra kategorin ingår alla finansiella tillgångar som företaget har valt att hänföra dit vid 
första redovisningstillfället. Ett företag kan endast använda denna identifiering när det är 
tillåtet enligt punkt 11 A eller när det leder till relevant information (IFRS i Sverige 2007 s 
519). Punkt 11 A föreskriver:  
 

”I det fall ett kontrakt innehåller ett eller flera inbäddade derivat, kan ett företag identifiera hela det 
sammansatta kontraktet som finansiell tillgång eller finansiell skuld värderad till verkligt värde via 
resultaträkningen såvida inte”  

 
Det inbäddade derivatet förändrar i stor utsträckning de kassaflöden som annars skulle krävas 
enligt avtalet, eller väldigt tydligt framgå på ett liknande sammansatt instrument, att ett 
avskiljande är förbjudet (IFRS i Sverige 2007 s 523).  
 

3.4.3 Lån och fordringar 
 
Lån och fordringar räknas inte som derivata finansiella tillgångar eftersom de inte är aktiva 
för handel på en marknad. Med undantag av sådana som företaget tänker sälja i handelssyfte. 
Sådana lån och fordringar som företaget vid första redovisningstillfället har värderat till 
verkligt värde via resultaträkningen, vid första redovisningstillfället kategoriserar för 
försäljning, samt lån som innehavaren inte kan erhålla hela sin investering i den finansiella 
tillgången av andra skäl än kreditförsämring, kan inte klassificeras under lån och fordringar 
(Ibid 2007 s 520). 
 

3.4.4 Investeringar som innehas till förfall. 
 
Här kategoriseras finansiella tillgångar med fastställbara betalningar. En fastställd löptid, 
företagets avsikt och förmåga att behålla tillgången fram till dess förfall krävs också. 
Dessutom om företaget inte kan hänföra instrumentet åt en av de tre övriga kategorierna, 
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värderade poster via resultaträkningen, finansiella tillgångar för försäljning eller låne- och 
kundfordringar ska kategorin investeringar som innehas till förfall användas som en 
undantagskategori (Ibid 2007 s 520). 
 

3.4.5 Finansiella tillgångar för försäljning. 
 
Finansiella tillgångar som kan säljas är sådana tillgångar som inte är derivat där tillgångarna 
identifieras som att de kan säljas eller inte klassificeras som: lånefordringar och 
kundfordringar, investeringar som hålles till förfall eller finansiella tillgångar värderade till 
verkligt värde via resultaträkningen (Ibid 2007 s 521). 
 

3.4.6 Finansiella skulder – två kategorier 
 

– Finansiella skulder till verkligt värde som redovisas i resultaträkningen. 
– Övriga finansiella skulder. 

 
(Ibid 2007 s 521) 
 

3.4.7 Finansiella skulder till verkligt värde som redovisas i 
resultaträkningen 
 
Finansiella skulder till verkligt värde har två underkategorier: skulder som innehas för handel 
och sådana som hänförs till kategorin från första början (Ibid 2007 s 521). 
 
  Skulder som innehas för handel som består av: 

 
- derivata skulder som inte redovisas som säkringsinstrument 
- förpliktelse att leverera värdepapper eller andra finansiella tillgångar som lånats i en 

blankningsaffär 
- finansiella skulder som företaget ådragit sig i avsikt att återköpa dem inom kort och 
- finansiella skulder som utgör en del av en portfölje identifierade finansiella instrument 

som förvaltas tillsammans och för vilka bevis finns på aktuell, verklig mönster av 
kortfristig vinst hemtagning   

 
(Buisman 2004 s 11-12) 
 

3.5 Säkringsredovisning 
 
Säkringsredovisning består av ett enskilt segment i IAS 39 angående säkringar och 
säkringsinstrument (ofta derivat) (Smith 2006 s 242). IAS 39 klassificerar säkringarna till tre 
sorters säkringsförhållanden: 
 

- säkring av verkligt värde,  
- säkring av kassaflöde och 
- säkring av nettoinvestering 
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(IFRS i Sverige 2007 s 538) 
 

3.5.1 Definition av ekonomisk säkring 
 
En säkring består av en åtgärd som har för avsikt att reducera eller neutralisera en eller flera 
finansiella risker. I säkringsredovisningen är viljan att partiellt justera det upplupna 
anskaffningsvärdet som redovisas på en post och säkra det verkliga värde, eller redovisa det 
verkliga värdet på ett derivat helt eller delvis genom det egna kapitalet vid 
kassaflödessäkringar för att undvika asymmetri i resultaträkningen. IAS 39 är bestämd över 
kriterierna för att säkringen ska godkännas. Förändringar i verkligt värde eller kassaflöde på 
den säkrade posten som är hänförlig till den säkrade risken ska stoppas upp av det säkrade 
instrumentet som följer motsatt riktning. Förhållandet mellan den säkrade posten och 
säkringsinstrumentet ska hålla en nivå på 80-125 % på effektiviteten för att vara giltig. 
Förutom krav på effektivitet föreligger ett rigoröst upplysnings- och dokumentationskrav runt 
säkringsredovisningens giltighet för användning av företagen (Balans nr 10 2006).  
 
Ett alternativ till att använda säkringsredovisning finns i fair value option även för ett 
finansiellt instrument som har andra syften än handelsändamål. Valet är möjligt post för post i 
samband med att tillgångar eller skulder upprättas. Det här kan göra att matchning i 
resultaträkningen blir möjlig. Nackdelen är att värderingen påverkas av förändring i företagets 
kreditspread (Ibid 2006).  
 

3.5.2 Säkringsredovisningens påverkan i resultat- och balansräkningen 
 
De tre säkringskategorierna säkring av verkligt värde, kassaflöde och nettoinvestering tillåts 
att särbehandlas om den säkrade posten och säkringsinstrumentet uppfyller de krav på 
effektivitet som IAS 39 ställer i punkt 88 (IFRS i Sverige 2007 s 535). Vid säkringar av 
verkligt värde som uppfyller villkoren, ska vinster och förluster redovisas från den säkrade 
posten och det hänförliga säkringsinstrumentet som ett justerat netto i resultaträkningen (Ibid 
2007 s 539). 
 
Säkring av kassaflöde, den andra kategorin (störst fokus i uppsatsen), och dess 
värdeförändringar redovisas över det egna kapitalet om säkringen håller sig inom ramen för 
IAS 39:s krav på effektivitet. För vinster och förluster på ineffektiva delar av 
säkringsinstrumentet gäller resultaträkningen (Ibid 2007 s 540). För säkring av en 
nettoinvestering gäller samma villkor som för säkring av kassaflöde. Den effektiva delens 
vinster/förluster redovisas över eget kapital och de ineffektiva vinsterna/förlusterna över 
resultaträkningen (Ibid 2007 s 541).  
 

3.5.3 Uppfattning om säkringsredovisning i IAS 39 
 
Området runt säkringsredovisningen är kontroversiell, och mycket åsikter finns om hur och 
vad som skall vara tillåtet. Det som kan sägas är att det råder en enighet om att den nuvarande 
särkringsredovisningen är bristfällig. Anders Torgander (Balans nr 10 2006) går igenom en 
rad punkter där aktörerna i praktiken har funnit sig begränsade vid tillämpningen av IAS 39.  
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Av en rad anledningar har övergången mellan ett nationellt och ett internationellt regelsystem 
med några undantag inte varit påfrestande på redovisningsrutinerna och annat relaterat. Till 
undantagen hör standarden IAS 39 som har inneburit förändringar i dokumentering, värdering 
och olika processer av finansiella instrument. Företag som berörs extra av standarden är de 
finansiella företagen som också kontrolleras av finansinspektionen. Företag av nämnda typ 
gick 2007 över till att redovisa enligt IFRS eller s.k. laganpassad tillämpning av IFRS (Balans 
nr 10 2006).  
 
När IASB har format normerna kring de finansiella instrumenten så har de tagit mycket 
inflytande från FASB: s FAS 133. IAS 39 är i stort, kring derivat och säkringsredovisning, en 
reglering starkt påverkad av den amerikanska FAS 133 Accounting for Derivative 
Instruments and Hedging Activities som förlaga. Kraven håller därför en regelbaserad 
(amerikanskinspirerad) normgivning för redovisningen (Ibid 2006). 
 
Anders Torgander (2006) skriver vidare i sin artikel om detaljrikedomen i IFRS och specifikt 
för säkringsredovisningen. IAS 39 borde få mer praktisk tonvikt och gå att göra mer 
principbetonad och mindre detaljerad runt reglerna. Exempelvis skulle reglerna för 
effektivitetstest förenklas eller tas bort. Fördelarna är att de som ska läsa rapporterna vet att 
samma metod används på alla företag och att resultatet för en ineffektiv säkring ändå 
uppkommer senare i resultaträkningen. Det är viktigt att företagen gör sin röst hörd eftersom 
åsikten om vad som är bra och dåligt med reglering tenderar att variera från normgivare, 
tillämpare, revisor och användare. 

 

3.6 Handel med derivat 
 
IAS 39 definierar ett derivat som ett finansiellt instrument med tre kännetecken; värde 
förändras till följd av ett index, en liten eller ingen initial nettoinvestering vid anskaffandet, 
reglering av derivatet vid en framtida tidpunkt. För detaljerade gränsdragningar läs vidare i 
IAS 39 p. 9 (IFRS i Sverige 2007 s 519). 
 
Handel med derivatinstrument sker idag via aktieterminer och terminer på aktieindex samt 
aktieoptioner och indexoptioner. Derivaten påverkas av aktiekursen (index värde) samtidigt 
som priset på en aktie- och indexoption varieras, beroende på aktieindexets rörlighet. Sådana 
derivatinstrument erbjuder privatpersoner, företag och organisationer att säkra sina portföljer 
(Wramsby, Österlund 2005 s 58). Handeln med de här derivatinstrumenten görs på OMX 
NORDIC EXCHANGE och sker med standardiserade kontrakt via mäklare på banker och 
fondkommissionsbolag som på kundens bekostnad lämnar köp- och säljorder. OMX fungerar 
dessutom som en clearingcentral, vilket betyder att OMX går in som mellanhand mellan 
köpare och säljare och garanterar affärens fullgörande, samtidigt som OMX spelar en neutral 
roll mellan parterna (Ibid 2005 s 58).  
 

3.6.1 Tre exempel på derivatinstrument  
 



 18 

Figur 3.1 

 
Anpassat efter K. Artsberg s 275 
 

3.6.1.1 Optioner 
 
En option är ett avtal mellan två parter som ger optionsinnehavaren rätt att sälja eller köpa den 
tillgång eller värdepapper som gäller just den optionen. Priset och datumet för affären 
(förfallodag), är bestämt i förväg. Köpare/optionsinnehavare kallas den som köper optionen 
och säljare/optionsutfärdare kallas den som säljer optionen. Avtalet är asymmetriskt vilket 
betyder att endast innehavaren kan kräva att avtalet fullföljs. Det finns ett initialt pris som 
kallas premium och baserar sig bl.a. på aktuellt index. Om innehavaren av en option inte vill 
utnyttja sin rätt inom bestämt tid upphör avtalet att gälla och optionen blir värdelös. Men om 
innehavaren av optionen kräver att avtalet skall fullföljas är utfärdaren skyldig att genomföra 
affären enligt överenskommelse (Wramsby, Österlund 2005 s 60-61). Det finns två olika 
sorter av optionsavtal: En amerikanisk typ, vilket ger innehavaren rätt att när som helst fram 
till förfallodagen utnyttja optionen. Den andra sorten är en europeisk option som ger 
innehavaren rätt att utnyttja den endast på förfallodagen (Ibid 2005). 
     

3.6.1.2 Terminer  
 
Terminer är till skillnad med optioner bindande för både köparen och säljaren. Vid terminer 
finns inga valmöjligheter för parterna, utan de måste fullfölja kontraktet. Det finns inget 
premium på terminer jämfört med optioner och terminens avtal innebär möjligheten att köpa 
eller sälja en tillgång för ett bestämt pris vid en bestämd tidpunkt (Artsberg 2005 s 296). 
 

3.6.1.3 Swappar 
 
Swappar äger rum när två personer skriver ett avtal om att byta ett åtagande exempelvis att 
betala ränta på varandras lån, kallat ränteswappar. Sådan överenskommelse förekommer när 
det finns olika räntesats, i praktiken då ena parten har rörlig ränta och den andra parten har 
fast ränta. Swappen utförs eftersom sidorna har olika riskbenägenhet. Det finns andra sorters 
risker parterna byter också exempelvis valutarisker, vilket kallas valutaswappar. Här enas 
parterna inte bara om räntan utan även om amorteringen på utländska lån, som en säkerhet 
mot valutarisk. Företaget värderar till den tillswappade valutan men det ursprungliga lånet är 
kvar i redovisningen (Artsberg 2005 s 296).  

Derivatinstrument 

Terminer Swappar Optioner 
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3.6.2 Inbäddade derivat 
 
Ett citat från IAS 39 p 10 
 

”Ett inbäddat derivat är en del av ett sammansatt finansiellt instrument som också omfattar ett värdeavtal 
som inte är ett derivat, vilket innebär att vissa av det sammansatta instrumentets kassaflöden varierar på ett 
sätt som liknar kassaflödena för fristående derivat. Ett inbäddat derivat ger upphov till förändringar i vissa 
eller samtliga av de kassaflöden som annars skulle uppkomma enligt avtalet enligt en angiven räntesats, ett 
pris på ett finansiellt instrument, ett råvarupris, en valutakurs, ett prisindex, ett kreditbetyg eller kreditindex 
eller en annan variabel, förutsatt att variabeln inte är specifik för någon avtalspart när det gäller en icke-
finansiell variabel. Ett derivat som är knutet till ett finansiellt instrument men som är avtalsenligt överlåtbart 
oberoende av detta instrument, eller har en annan motpart än det instrumentet, är inte ett inbäddat derivat 
utan ett separat finansiellt instrument. 

 
(IFRS i Sverige 2007 s 522) 
 
Redovisningen av inbäddade derivat skall göras separat, med derivatdelen till det verkliga 
värdet. Exempel på det här är en obligation som är kopplad till ett aktieindex. Kopplingen till 
just aktieindexet är ett derivat och skall enligt IAS 39 redovisas separat. Som vid tillämpning 
av IAS i övrigt förväntas det bli svåra identifierings- och särdragningsfrågor (Balans nr 8-9 
2003).  
 

3.7 Värdering av derivat i balansräkningen till verkligt värde 
 
De tre nämnda derivaten, som brukar vara avsedda för handel eller som säkringsinstrument 
(optioner, terminer och swappar) skall redovisas som tillgång eller skuld i balansräkningen 
och skall värderas till verkligt värde enligt FAS. Det här gäller även derivat som är inbäddade 
i andra instrument. Det måste tas hänsyn till att de posterna som innehåller inbäddade 
derivaten skall separeras och redovisas för sig och värderas till verkligt värde. Värdet på ett 
derivat, beror på om det är noterat på en aktiv marknad eller inte. Om det är marknadsnoterat 
är det lättare att få aktuellt värde genom att följa den senaste köp/sälj kursen. Det är 
krångligare att få värdet på ett derivat som inte är marknadsnoterat, då måste det tas en annan 
väg för värderingen och det görs genom en uppskattning utifrån de kassaflöden som förväntas 
uppkomma (Balans nr 8-9 1998).  
 
Effekterna av förändringarna av verkligt värde skall redovisas i resultaträkningen eller som en 
förändring av eget kapital som kallas "comprehensive income" vilket går genom en post i eget 
kapital där omräkningsdifferenser redovisas under tillämpning av dagskursmetoden (läs 
finansiella instrument över resultaträkningen och säkringsredovisning). Det som är mest 
intressant, är att det inte går att periodisera optionspremier och terminspåslag/-avdrag över 
kontraktets löptid, eftersom det skulle bli omöjligt att redovisa kontraktet till verkligt värde 
(Ibid 1998). 
 

3.8 Värderingsmetoder av finansiella poster 
 
Att placera i aktier, andelar och andra kapitalmarknadsinstrument är ganska populärt bland 
många företag, och syftet med det är att få likvida medel att växa. Många företag som har 
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överskott på kapital investerar det i andra företags aktier eller liknande värdepapper för att 
tjäna pengar på kort sikt, men ibland leder det till förlust också. Många företag tjänar mer 
pengar på finansförvaltning än på den egna verksamheten (Artsberg 2005 s 275). Men att äga 
finansiella instrument är inte utan problem, svårigheten med finansiella instrumenten är deras 
värdering. Det är ofta svårt för företag hur de ska värdera deras finansiella poster eftersom det 
finns stora variationer i räntenivåer, valutakurser, aktiekurser, råvarukurser och andra 
specifika variationer i marknadsvärde. Det är det största problemet med att hantera de här 
förändringarna som sker på marknaden (Ibid 2005 s 275). 
 
Det finns tre olika sätt som brukar tillämpas för värdering av finansiella instrument: 
Anskaffningsvärde, verkligt värde och lägsta värdes princip (LVP). Det finns för- och 
motargument kring de tre principerna (Ibid 2005 s 275). 
 
Anskaffningsvärde: Anhängare av anskaffningsvärdet menar att den här metoden är mest 
relevant eftersom den är baserad på en faktisk transaktion som är daterad i företagens 
bokförning och vidare att marknadsvärde inte visar ett verkligt värde. Motiveringen är att man 
inte har en realiserad vinst respektive förlust än. Fördelen med anskaffningsvärde är att 
företagen slipper redovisa förändringarna som ofta händer frekvent och att slippa göra 
redovisningsjusteringar. En nackdel med den här principen är att den inte tar hänsyn till 
försiktighetsprincipen eftersom det förekommer att det har köpts en post när kursen var hög, 
vilket leder till att den övervärderas (Ibid 2005 275-276). 
 
Verkligt värde: Förespråkarna till verkligt värde har en annan teori. De menar att det verkliga 
värdet är det mest relevanta. Alltså marknadsvärde är det värde som visar det verkliga värdet, 
särskilt vid bokslut. Anhängarna syftar vidare på om företaget hade köpt ett finansiellt 
instrument vid bokslutstillfälle hade det då värderats till marknadsvärde. Ett annat argument 
är att jämförbarheten blir bättre om alla företag, som har samma slag av finansiellt instrument 
redovisar till samma värde oberoende av tiden när det har anskaffats. De påstår också att det 
inte finns någon som säger att verkligt värde är mindre objektiv än anskaffningsvärde. Idag 
finns det en levande marknad som har möjliggjort att handel med många finansiella 
instrumenten kan ske varje dag. Nackdelen med verkligt värde för finansiella instrument är att 
det lätt kan påverka företagens resultat pga. den variationen som råder på finansiella 
marknader, som kursrörelsen (Ibid 2005 276).  
 
LVP: Den tredje och sista värderingsmetoden är lägsta värde principen. Det som gör principen 
mest populär här, är försiktigheten. Förespråkarna till LVP principen baserar sina argument på 
att det verkliga värdet på finansiella instrument kan fluktuera mycket och det inte går att 
bedöma framtiden med säkerhet. Det är därför viktigt att vara försiktig med sina bedömningar 
(Ibid 276). 
 

3.9 Fördjupning på verkligt värde 
 
Som tidigare påpekats (och det är viktigt att understryka) ska alla finansiella instrument 
värderas till verkligt värde, förutom: 
 

Lånefordringar och kundfordringar, 
Investeringar som behålls till förfall, 
Investeringar i egetkapitalinstrument som inte har ett noterat marknadspris på en aktiv 
marknad och vars verkliga värde inte kan beräknas på ett tillförlitligt sätt 
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Samtidigt ska skulder som innehas för handel också värderas till verkligt värde (Smith 2006 s 
257).  
 
IAS 39 (IFRS i Sverige 2007 s 521) definierar verkligt värde på det här sättet: 
 

”Verkligt värde är det belopp till vilken en tillgång skulle kunna överlåtas eller en skuld regleras, mellan 
kunniga parter som är beroende av varandra och som har intresse av att transaktionen genomförs” 

 
För värdering av finansiella instrumenten enligt verkligt värde ska företagen i första hand 
använda sig av noterade marknadspriser på en aktiv marknad. En aktuell köpkurs för 
finansiella tillgångar och en aktuell säljkurs för finansiella skulder, men om det inte finns 
några köp- och säljkurser kan de senaste betalkurserna användas (Smith 2006 s 258). 
 
För finansiella instrument som inte är noterade på en aktiv marknad är det betydligt mycket 
svårare att värdera och det brukar användas något mer likvärdigt substitut för noterade 
marknadspriser som pris för liknande instrument som nyligen sålts. Ett annat alternativ är att 
beräkna nuvärdet av framtida kassaflöden. Nuvärdet av de framtida kassaflödena för 
skuldinstrument kan räknas utifrån ränta och återbetalningsvillkor enligt lånekontraktet. För 
onoterade skuldebrev måste diskonteringsräntan bestämmas med utgångspunkt från dels den 
riskfria räntan och dels vid kreditrisken vid värderingstidpunkten (Ibid s 258). 
 
Det är lite krångligare att bestämma värdet på en aktie som inte är noterad på en aktiv 
marknad, för att kunna lösa problemet finns det andra alternativa sätt att ta in, som att tillämpa 
värderingsmodeller för aktierna. Om det inte går att värdera genom en tillförlitlig metod 
genom modeller eller på något annat sätt, skall företaget tillämpa anskaffningsvärdeprincipen. 
Om värderingen görs enligt någon värderingsmodell skall värderingen i största möjliga 
utsträckning göras enligt marknadens bedömningar, inte företagets bedömning (Ibid s 258). 
 
Förändringen av värdet på finansiella instrument redovisas via resultaträkningen och det 
gäller för finansiella tillgångar eller skulder som är avsedda för handel och noterade på en 
aktiv marknad samt derivat som inte redovisas som säkringsinstrument. De finansiella skulder 
som gäller här är de som har ett negativt värde som till exempel optioner. Smith (2006 s 262) 
nämner att Värdeförändringarna på övriga finansiella tillgångar redovisas över eget kapital 
och påverkar resultatet först vid realisering. I IASB finns det en valmöjlighet som kallas fair 
value option som ger möjligheten till företagen vid ett första redovisningstillfälle att välja 
sättet att värdera sina finansiella tillgångar och skulder till önskad effekt, verkligt värde över 
resultaträkningen. EU-kommissionen har inte till 100 % ställt sig bakom det här, vilket 
inneburit att IAS 39 enbart tillåter tillgångar till verkligt värde. Kommissionen ställer sig mot 
finansiella skulder eftersom man tycker att det verkliga värdet av en finansiell skuld påverkas 
av företagets kreditvärdighet. Kommissionen ger exempel som att när ett företag utfärdar 
obligationer till marknaden och försämrar företagets kreditvärdighet leder det till att verkliga 
värdet på skulden går ner också. Om företaget redovisar skulden till verkligt värde på 
resultaträkningen skull det betyda en vinst genom den försämrad kreditvärdighet (Ibid 2006 s 
259). 
 

3.10 Verkligt värde och konsekvenserna 
 
IFRS börjar bli ett internationellt redovisningsspråk, särskilt för de stora bolagen. I Sverige 
rör det sig om 500 bolag. Syftet med det är att skapa en standard av hög kvalitet, som är lätt 
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att förstå globalt och att öka jämförbarheten för finansiell information. Men övergången från 
anskaffningsvärde till verkligt värde har sina konsekvenser för somliga grupper samtidigt som 
övergången gynnar en del intressenter (Balans nr 10 2007). Enligt IASB är bästa sättet att 
värdera de finansiella instrumenten till verkligt värde. Genom att värdera finansiella 
instrument enligt verkligt värde ger det analytiker och kapitalägare bra information om 
företagets ekonomiska ställning. Men ett problem är att man inte har funderat så mycket 
omkring hur teorin fungerar i praktiken (Ibid 10 2007). 
 
Gunnar Ek (Balans nr 10 2007) påpekar följande. Trots att verkligt värde gynnar en viss 
grupp, kan det också missgynna andra grupper, som exempelvis mindre aktieägare eftersom 
informationen blir svårtillgänglig. Den utvidgade informationen i notupplysningarna tvingar 
användaren till en osammanhängande och svårbegriplig rapportering. Värt att notera är att 
begreppet avskrivningar har försvunnit i resultaträkningen. Tidigare kunde det utläsas om 
”slitage” på skilda tillgångar. Nu mer erhålles inga uppgifter av det slaget. De är gömda 
bakom de samlade kostnaderna. På grund av stora svängningar på resultaträkningen genom 
tillämpning av verkligt värde, så är Gunnar Ek och George Pettersson överens om att verkligt 
värde kan orsaka problem när det blir lågkonjunktur och när det kommer sämre tider. Med 
anledning av det har företag tvingats ha mer reservkapital från goda tider.  
 
Vid en eventuell lågkonjunktur, kan det bli stora förluster som påverkar kraftig försämring av 
resultaträkningar och kraftig minskning av eget kapital. Minskningen tvingar i sin tur 
företagsledningar och styrelser att be revisorn att förändringarna inte ska urholka värdet, 
annars skulle marknaden kritisera företagen. I goda tider kan det hända att företagen delar ut 
en vinst som inte finns på grund av uppvärderingar av tillgångarna. Revisorn har i uppgift att 
kvalitetssäkra de finansiella rapporterna och skall varna om en nedskrivning behövs, det skall 
påpekas i revisionsberättelsen säger Gunnar Ek (Ibid 2007).  
 
I och med introduktionen av att företagen ska använda sig av verkligt värde när man 
värdesätter vissa tillgångar har det skaffat mer jobb för revisorn, genom att vissa tillgångar är 
svåra att bestämma värdet på. Revisorn tvingas att anlita experter, exempelvis vid 
fastighetsvärdering. När revisorn gör så skapar det osäkerhet om kontrollen av redovisningen. 
Han påpekar också att han träffar företag som vill bli ett Multi Trading Facility bara för att 
slippa tillämpa IFRS eftersom de tycker att den är kostsam och det är krångligt med två olika 
redovisningssystem för små aktieägare. Ek (2007) går också in på att IFRS systemet har 
kommit för att stanna men problemet med verkligt värde som uppstår måste rättas till. 
Revisorn kan förklara på bolagsstämmor konsekvenserna av verkligt värdes effekter. IFRS 
kan på kort sikt påverka aktiemarknaden genom att det minskar intresse för köp (Ibid 2007). 
 

3.11 Jämförelse mellan verkligt värde och anskaffningsvärde 
 
Det finns en del argument som talar för och emot verkligt värde, i det långa loppet visar det 
sig att fördelarna väger tyngre än nackdelarna. Att värdera finansiella instrument till verkligt 
värde gynnar vissa grupper som aktieägarna, eftersom aktieägarna har behov av att få det 
verkliga värdet på företaget. Genom att tillämpa verkligt värde har man också anpassat 
redovisningen efter aktieägarnas behov. Motiveringen är att aktieägarna hela tiden kommer att 
bli informerad om sanna värdet på företaget, eftersom realiserade och orealiserade 
vinster/förluster då redovisas.  
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Barlev & Haddad (2003) påpekar också att verkligt värde är mer nyttig än anskaffningsvärde, 
den viktigaste egenskapen med verkligt värde är att anpassa sig efter prisnivåförändringarna 
och ökar företagets och ledarnas presentation samt minskar konflikten mellan ägarna och 
förvaltare. Verkligt värde modellen tillfredställer inte bara ledarnas vilja utan marknadens 
behov också.  
 
Men trots de nämnda positiva egenskaperna med verkligt värde modellen finns det en del 
negativa egenskaper som borde kännas till. Med marknadsvärde är det svårare att genomföra 
en värdering till verkligt värde på finansiella instrument än att genomföra anskaffningsvärde 
eftersom finansiella instrumenten inte alltid är noterade på en marknad. Det leder i sin tur till 
svårigheter att beräkna ett exakt värde på dem, för att det måste tillämpas andra 
värderingsmodeller (Balans nr 10 2006). En annan negativ egenskap är subjektiviteten av 
specifika tillgångs- och skuldkategorier som inte har något marknadspris. Värderingen måste 
då fastställas till närbelägna substitut som nyligen sålts eller diskonterade kassaflöden som 
företaget räknar fram. (Balans nr 6-7 2004). Samtidigt orsakar verkligt värde till större 
resultatförändringar och orealiserade vinster/förluster överförs till resultaträkningen vilket 
försvårar för tolkning av finansiella rapporterna och kunskap om vad resultatförändringen 
beror på, eftersom ingen verklig transaktion har ägt rum (Combes-Thuelin & Escaffre, 2004, 
Uppsats Värdering till verkligt värde av finansiella instrument – Följer företagen IAS 32 p. 
92? s 20-21). Belkaoui påpekar att fördelarna med anskaffningsvärdet är att den är objektiv 
eftersom värdet går att verifiera. Den andra fördelen är postulatet fortlevnadsprincipen, för att 
den för ett grundläggande antagande att företaget kommer att existera, som ställer frågan om 
behovet av företagets likvidationsvärde (Riahi-Belkaoui, Accoutning Theory s 218). 
 
Barlev & Haddad (2003) går också in på att förklara hur situationen skulle vara om företagen 
skulle tillämpa anskaffningsvärde för värdering av finansiella instrumenten. De riktar en skarp 
kritik mot anskaffningsvärdeprincipen och tycker att genom användningen av historiska 
värden ges möjligheter till företagsledare att fiffla med vinster. Den summa pengar som 
företaget har betalat för att anskaffa en tillgång har samma värde idag, och det påverkar 
företagets resultat som lutar sig mot ledarnas fördel. Tillgången kan vara mindre värd och 
värderingen till anskaffningsvärde leder till att det inte syns i redovisningen och ger en fördel 
till ledarna, att dölja dåliga beslut och deras inkompetens. 
. 
Anskaffningsvärde visar inte heller förändringarna i prisnivå, vilket blir missvisande med 
finansiella rapporter, för att värdet på tillgångarna inte stämmer. Anskaffningsvärdet tar inte 
heller hänsyn till förändring av räntesatser och värdeförändring av skulder. Alltså vid 
tillämpning av anskaffningsvärde för värdering av tillgångarna och skulderna visas inte det 
verkliga värdet för aktieägarna. (Barlev & Haddad, 2003). 
 

3.12 Redovisningens gränser 
 
De kvalitativa egenskaperna (ligger utanför uppsatsens område) för redovisningen vittnar om 
stora fördelar med finansiell rapportering för kommunikation mellan agenterna och 
intressenterna. Det finns emellertid vissa begränsningar för redovisningen av företagets 
förvaltning exempelvis informationens nytta ställt mot kostnaden att framtaga den, och 
bedömningar över mindre transaktioners relevans för helhetsintrycket (materialitet) (Riahi-
Belkaoui 2004 s 187).   
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4. Empiri 
 

För att titta närmare på den praktiska tillämpningen av verkliga värden i samband med 
problemformuleringen har intervjuer genomförts med ledande befattningar på företag och 
revisorer i samband med den finansiella redovisningen. 

 
 

4.1 Intervju med revisor A 
 

4.1.1 Presentation 
 
Första intervjun genomfördes med en kvinna som arbetar på ett större revisionsbolag i 
Stockholm i en konsultroll mot företags finansiella redovisning, oftast mot finansiella företag 
men även till icke-finansiella företag. I sin konsultroll på redovisning av finansiella 
instrument har respondent A enbart en enkelriktad kunskapskommunikation i rollen som 
konsult och det betyder att hon bidrar med sin expertkunskap på området finansiella 
instrument enligt IAS 39 till behövande företag. Intervjun genomfördes per telefon och 
redovisas i sin helhet nedan.  

4.1.2 Innehav av finansiella instrument och dess behandling 
 
Första frågan handlar om det finns finansiella instrumenten i verksamheten och ställs mest av 
formella skäl. Eftersom A, i egenskap av konsult, inte har några personliga instrument, eller 
kan svara för företagets hantering, är det en fråga som ska ställas till en annan avdelning eller 
rimligtvis till företag. Fråga två går in på utgångspunkter i hantering av finansiella instrument 
(avsedda för handel). A hänvisar till svaret på fråga ett. Vi ber henne att förklara behandlingen 
av finansiella instrument i IAS 39 enligt kategori nummer ett (innehav för handel). Vi 
förklarar att det är med utgångspunkt i gränsdragningar mellan instrument och om det finns 
problem med klassificeringarna.  
 
Svaret går in på en existerande gråzon, speciellt mellan kategorin handel och innehav för 
försäljning. Det är upp till bolagen att uppge syftet med finansiella instrumenten som de har. 
Instrument som köps in för att ge avkastning på överlikviditet, men som inte hanteras 
kortsiktigt är synnerligen svåra. A som arbetar mycket mot finansiella företag menar att 
avgränsningen mellan instrument är organisatorisk och det är upp till ledningen att identifiera 
vilken verksamhet som bedrivs, exempelvis mellan trading/handel och utlåningsverksamhet. 
Det finns ingen instrumentbaserad avgränsning utan en syftesavgränsning.  
 

4.1.3 Problem och kostnader mot nytta 
 
De problem som A måste behandla runt redovisningen av finansiella instrument, är frågor 
kring verkligt värde och hur det fastställs. ”Man ska ju försöka hitta ett värde som är objektivt 
och det är inte alltid självklart var man hittar den informationen. Det finns frågetecken kring 
hur den processen sker.”  
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Inom säkringsredovisningen ligger de största frågorna. Mätningen av effektiviteten och kravet 
om dokumentering för att uppfylla reglerna i IAS 39 är besvärliga, problem med olika 
inbäddade derivat är en annan stor fråga. Om de ska särredovisas separat eller tillsammans 
med huvudtillgången finns det oklarheter runt. Det finns samtidigt vissa presentationsfrågor 
om företagen får presentera resultaten från olika derivat på olika ställen i resultaträkningen. 
Om derivat som är hänförliga till räntor, ska tillhöra räntenettot eller om de ska vara 
inkluderade som ett resultat av finansiella transaktioner i resultaträkningen, finns det frågor 
runt.  
 
Ett annat segment är kostnadsfrågan för bearbetningen med redovisningen till verkliga 
värden. A delar uppfattningen kring påståendet att redovisningen har blivit mer kostsam än 
när historiska anskaffningsvärden användes. Framtagandet av ett verkligt värde för samtliga 
finansiella instrument och även för instrument som ännu inte skall redovisas till verkligt värde 
(eftersom företagen måste ta fram alternativ värdering i noterna) kostar mer tid och pengar. 
Det är också besvärligt att avgöra syftet med innehavet och bedöma värderingskategori.  
 
Verkliga värden föredras med tanke på förändringar i derivat och övriga instrument, även om 
de är betungande att framställa, anser hon att det är nödvändigt och överstiger kostnaden. På 
säkringsinstrumentsidan tycker hon att förenklingar krävs, dokumentationskravet och 
uppfyllandekraven är besvärliga och kostar mycket att ta fram. Den oro som skapas i och med 
klassificeringarna av finansiella instrument är en annan informell kostnad. 
 

4.1.4 Verkligt värde kontra anskaffningsvärde 
 
Diskussionen övergår till finansiella instrumentens påverkan på finansiella rapporten. 
Verkliga värden styrker upp riktigheten på balansrapporten, däremot är det osäkrare med 
resultaträkningen. Det beror på att resultatförändringar sker med instrument inom företag vars 
syfte inte är att förränta kapital.  
 
Hur det blir med jämförbarheten om företagen redovisar aktieinnehav olika exempelvis, ett 
företag som innehar en aktie för handel och ett annat som innehar den för försäljning gör att 
bolagen visar värdeförändringarna på olika sätt. Fler svårigheter med redovisningen av 
finansiella instrument som går genom resultaträkningen och följaktligen kan konstateras att 
instrument som har ett marknadsvärde innebär få problem. Parametrar som används i 
värderingsmodeller för finansiella instrument som inte har en aktiv marknad kan däremot 
innehålla subjektiva data.  
 
Den övergripande kommentaren om verkliga värden ger en rättvisare bild än historiskt 
anskaffningsvärde, säger hon att det är klart att verkligt värde ger en bättre bild om företagens 
förmögenhetsställning och balansräkning. Det är större osäkerhet kring resultaträkningen och 
påverkan på den, exempelvis genom finansiella instrument som påverkar resultatet men 
bolagen inte har för avsikt att realisera på kort sikt. Revisorn i fråga tycker att verkligt värde 
gynnar beslutsfattare som är intresserade av hur företagets finansiella ställning befinner sig 
vid en specifik tidpunkt, eller vid en viss tidpunkt kunna bedöma värdet på företagets 
tillgångar, vid exempelvis köptillfälle, konkurs och för aktieinvestering i bolaget. Samtidigt är 
det bra för att slippa bedöma bolagets framtida kassaflöde. Intressenterna är marknaden och 
aktieägarna. 
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4.1.5 Intressenterna  
 
Svaret på vad intressenternas åsikt om redovisningen av finansiella instrument till verkliga 
värden, handlar om verkligt värdes popularitet. ”Ja, jag tror att verkligt värde är intressant, 
men jag tror att många också är intresserade av det realiserade värdet men inte nödvändigtvis 
från historiska värden. Sedan använder analytikerna inte alltid företagets egna finansiella 
information utan har egna beräkningar utifrån hela branschen.”  
 

4.2 Intervju med företag B 
 

4.2.1 Presentation 
 
Den andra intervjun gjordes med Företag B som är ett dotterbolag till ett företag som är 
noterat på OMX NORDIC EXCHANGE görs på plats i ett personligt möte. Respondenten är 
en kvinna och har fått bokstaven B. 
 

4.2.2 Innehav av finansiella instrument och dess behandling 
 
De finansiella instrumenten som företaget redovisar är valutaterminer för säkring av den 
kommersiella risken av handel i annan valuta, alltså säkring av kassaflöden. Företagets 
säkringar uppfyller kraven för säkringsredovisning eller hedge-accounting och de säkrar stora 
volymer av inköpsordrar.  Företagets hantering av finansiella instrument avsedda för handel 
existerar inte eftersom trading ej ingår i företagets verksamhetsområde. Säkringarnas 
värdeförändringar går genom balansräkningen och påverkar inte orealiserade vinster och 
förluster i företagets resultaträkning. Inga räntebärande instrument finns i förtaget.  
 

4.2.3 Problem och kostnader mot nytta 
 
Redovisningsfunktionen är centralt koncentrerad till Göteborg och behöver generellt inte bistå 
med hjälp till andra avdelningar och kontor i redovisningsfrågorna. I övergången till IFRS 
mottogs däremot hjälp av sakkunniga revisorer för att reda ut alla krav regelverket ställer på 
säkringsredovisning. Svårigheterna är att få redovisa enligt säkringsredovisning, kraven är 
fyrkantiga från regelverket, upplever respondenten. Som ett konkret problem med 
säkringsredovisningen tar respondenten upp en säkring som uppfyller kravet till 100 % mot 
en order och i övrigt inga problem. Beroende på förseningar, dröjsmål eller ömsesidigt 
ändrade leveranstider kan säkringsredovisningen falla på grund av att ett tidsintervall mellan 
säkring och varuleverans inte stämmer. Det är svårt att matcha antalet inköpsordrar företaget 
har med säkringarna (ytterliggare krav i IAS 39). Trots att säkringen fortfarande gäller 
affärsmässigt och företagets syfte inte är att profitera i anslutning till nämnda problematik, går 
inte säkringsredovisningen i enlighet med IAS 39 att fullfölja. Problemen ovan tillsammans 
med det krångliga dokumentationskravet, syftet med avslöjandet av säkringarna och 
sammanhängande kostnaderna att ta fram säkringsredovisningen - överstiger nyttan med den 
samma. B säger ”Jag tycker att vissa saker man lägger mycket kraft på som kanske inte är 
nödvändiga, i vårt fall tycker jag att det kostar mer än det smakar”. Och hon ställer sig en 
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fråga ”Har man uppnått syftet när företagen överger säkringsredovisningen och redovisar 
säkringarna över resultaträkningen på grund av regleringen?” 
 

4.2.4 Verkligt värde kontra anskaffningsvärde 
 
Terminerna måste värderas till verkligt värde och ställer inte till med för stora problem. Det 
verkliga värdet ska redovisas i balansräkningen. Hade företaget fått ta upp instrumentet i 
resultaträkningen hade det gett en felaktig bild med anledning av att instrumentet skulle 
redovisas innan betalningen av kundordern realiserats. Hon tycker att redovisningen skall 
göras vid samma tidpunkt, det ger mer slag i resultatet än annars. Ett objektivt marknadsvärde 
existerar för valutaterminerna och hon har förståelse för grundtanken med det verkliga värdets 
funktion. De detaljerade kraven för att tillämpa säkringsredovisning är fyrkantiga och svåra 
att förstå. ”Man skulle göra det enklare för företagen som exempelvis tillämpar hedge-
accounting.” Respondenten tror att trenden går mot att det kommer bli lättare för företagen. 
Det är bra att företag, som spekulerar i finansiella instrument, får redovisa 
värdeförändringarna, det måste tas upp resultatet. Respondenten anser att det är viktigt att 
instrumenten tas upp till verkligt värde och redovisas över balansräkningen, företaget har 
inget problem med det.  
 

4.2.5 Intressenterna 
 
Analytikerna följer i första hand resultaträkningen påpekar hon. I ett vidare perspektiv lägger 
respondenten större vikt vid aktieägarnas intresse av informationen. Bankerna mäter inte 
nödvändigtvis utifrån den finansiella rapporten företagets valutaterminer med andra banker 
utan bedömningar sker mer utifrån egna modeller. Vid övergången till verkligt värde erhölls 
bättre respons bland investerarna, som vill ha så mycket information som möjligt. Trenden ser 
ut att gå mot enklare redovisning av säkringar vilket företaget gillar. Respondenten som själv 
är insatt i säkringsredovisning har svårt att se nyttan med redovisningen av säkringsinstrument 
eftersom svårigheter uppstår att utläsa andra företags säkringar och samband med deras 
riskhantering. 
 

4.3 Intervju med företag C 
 

4.3.1 Presentation 
 
Det tredje företaget håller till på OMX Stockholmsbörs large-cap och redovisar sitt 
koncernbokslut enligt IFRS. Respondenten är en man och får benämningen C. Intervjun 
genomfördes på telefon.  
 

4.3.2 Innehav av finansiella instrument och dess behandling 
 
Ännu ett transaktionsföretag, som använder sig av säkringsinstrument som valutaterminer, 
valutaoptioner och en del ränteterminer och ränteswappar som finansiella instrument, valdes 
ut för intervju. Företaget tillämpar säkringsredovisning och redovisar effekter av verkligt 
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värde mot eget kapital. Restinstrument förekommer som marknadsvärderas och redovisas 
över resultaträkningen, de uppfylls inte av säkringsredovisningens regler. Företaget gör två 
typer av säkringar det ena är rena kassaflödessäkringar som görs på framtida betalningsflöden 
och till de slagen av transaktioner används valutaterminer vilka uppfyller kraven för 
säkringsredovisning. Valutan i investeringar i utländska dotterbolag säkras också vilket är en 
annan typ av säkring (säkring av nettoinvestering).  
 

4.3.3 Problem och kostnader mot nytta 
 
Värderingen till verkligt värde utgör inga problem eftersom marknadsvärdet och ett objektivt 
fair value går att hitta utan problem. För finansiella skulder behöver inte företaget värdera till 
verkligt värde så där finns det en skillnad mellan verkligt och redovisat värde. Den stora 
förändringen som har skett är dock att säkringsderivat, som inte redovisades förut och var 
utanför balansräkningen, måste avslöjas efter IFRS-övergången. Förut såg användarna inte 
valutaterminskontrakten i årsredovisningen. ”Helt plötsligt har man fått in vissa 
terminskontrakts värde i balansräkningen”. Om det är bra eller dåligt vill han inte uttala sig 
om. Det ger ju egentligen värdena på kontrakten men inte hur många företaget har. 
 
Företagets behov av extern hjälp med redovisningen av finansiella instrument uppkom i 
samband med implementeringen av IFRS 7 upplysningar för finansiella instrument. Det 
avstämdes med hjälp av revisorer. Det finns ett treasury bolag som arbetar med hanteringen 
av det anonyma företagets säkringar och samtidigt en sambandsenhet i Sverige som 
kontrollerar finanserna övergripande. Den expertis som finns inom bolaget löser det mesta av 
problemen. Organisationen sköter de finansiella instrumenten centralt och dotterbolagens 
kassaflöden anpassas för valutasäkringar och för nettoinvesteringar. ”De rapporterar ju efter 
ett visst sätt efter sina nationella regler.” Hanteringen av säkringsinstrumenten i fråga om 
värdering är inte komplicerad utan alla de krav för att uppfylla säkringsredovisning och 
arbetet med finansiella instrument innebär mer arbete än förut. Det syns inte hur mycket 
börsanalytiker använder värdena i kontrast till den tid som läggs ner på rapporteringen. 
 

4.3.4 Verkligt värde kontra anskaffningsvärde 
 
Ingen större energi av respondenten läggs på analytikernas nytta med informationen men att 
informationen känns som irrelevant. ”Jag misstänker att de inte är jätteintresserade av 
redovisningen.” Avgränsningsmässigt till derivat, redovisades inte dem förut, så skillnaden 
har blivit större i arbetsmängd. På andra tillgångar som tillämpar verkligt värde, är verkliga 
värden besvärliga att ta fram och att garantera tillförlitligheten på dem är problemfyllt. 
Beräkningen av räntor sker på en annan avdelning och om den värderingen känner 
respondenten inget till. Värderingen av derivat är inte svår då de underliggande 
förändringarna är marknadsrelaterade exempelvis valutor.  
 

4.3.5 Intressenterna 
 
Vill inte uttala sig om intressenterna. 
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4.4 Intervju med företag D 
 

4.4.1 Presentation 
 
Fjärde intervjun gjordes med ett företag på OMX Stockholmsbörs large-cap. Respondenten är 
en kvinna och intervjun genomfördes via mail. Respondenten kommer att refereras till 
bokstaven D.  
 

4.4.2 Innehav av finansiella instrument och dess behandling 
 
Företagets finansiella instrument presenteras i enlighet med IFRS och uppgår till finansiella 
skulder inom kategorierna: värderas till verkligt värde via resultaträkningen och övriga 
skulder. Finansiella tillgångar som innehas är kund- och lånefordringar och tillgångar som 
kan säljas. En del derivat förekommer också i form av ränte- och valutaswappar, 
valutaterminer, valutaoptioner och FRA: s. En stor del av derivaten innehas för säkringssyfte. 
De finansiella instrumenten avsedda för handel redovisas enligt IAS 39 till verkliga värden 
över resultaträkningen.  
 

4.4.3 Problem och kostnader mot nytta  
 
Problem som företaget har uppmärksammat för extern rådgivning har mestadels kretsat kring 
regeltolkningar. I fallen vänder de sig till specialister på KPMG för frågor kring de senaste 
reglerna och specifikt kring säkringsredovisningen, och de tolkningsfrågor som uppkommer i 
samband med det. Införandet av IFRS 7 innebär ett behov för rådfrågning. Omvänt ger 
organisationen centralt instruktioner till olika enheter inom redovisningstekniska frågor, 
avseende redovisningen av finansiella instrument.  
 
Kostnaderna i övergången mot IAS 39 upplevs vara högre, dels själva övergången och dels 
efterlevnaden. Respondenten arbetade inte på företaget vid övergången men har uppfattningen 
att det är svårare än förut. En konsekvens är att resurserna för att klara av att leva upp till IAS 
39 är stora, enligt kollegor till respondenten. Respondenten tycker själv att standarden 
generellt borde vara mindre detaljerad, men samtidigt är många intressen inblandade och 
förändringar tar en del tid innan de accepteras. Respondentens inställning mot IAS 39 är 
positiv men tycker att reglerna kan förenklas och främst för säkringsredovisningen och 
exempelvis ses effektivitetsmätning som dokumentationskrav, vara hårt. 
 

4.4.4 Verkligt värde kontra anskaffningsvärde 
 
Resultateffekter från verkligt värde-redovisningen ger ett mer volatilt (rörligt) resultat än 
tidigare. Säkringsredovisningen tillför effekter på poster i eget kapital som inte inträffade 
tidigare, genom kassaflödessäkringar. Svårigheter i samband med värderingen till verkligt 
värde via resultaträkningen, leder till ett missvisande resultat då och då, även om det i längden 
inte innebär problem. I stort sätt finns det inga tekniska värderingssvårigheter med verkligt 
värde. Hon menar att anskaffningsvärde egentligen inte säger så mycket i jämförelse. 
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4.4.5 Intressenterna 
 
Generellt är redovisningen till verkliga värden mer rättvisande gällande företagets ställning 
och resultat. Den kunskaps som krävs för en liten investerare, att tolka regelverket och 
årsredovisningarna torde dock vara mer krävande. De historiska värdena säger i stort sätt inte 
så mycket. Respondenten tror att de flesta intressenterna föredrar verkliga värden.  
 

4.5 Intervju med revisor E 
 

4.5.1 Presentation  
 
Den femte intervjun genomfördes med en revisor och får beteckningen E. Revisorn är 
redovisningsspecialist och arbetar på det stora hela med regelverket IFRS mot noterade 
företag i Stockholm. E är speciellt insatt på finansiella instrument under regelverken IAS 32, 
39 och IFRS 7. Intervjun genomfördes på telefon och respondenten är en kvinna.  
  

4.5.2 Innehav av finansiella instrument och dess behandling 
 
Första frågan avhandlas inte, eftersom inga finansiella instrument hanteras i revisorns egen 
verksamhet. Utgångspunkter i klassificeringen av finansiella instrument görs dels utifrån ett 
syfte med instrumentet, alltså varför instrumentet är anskaffat, en akties syfte kan t.ex. vara 
ämnad för kortsiktig handel eller för mer långsiktigt bruk. Utgångspunkter i klassificeringen 
beror också på en andra faktor, nämligen vilket typ av instrument som det kategoriseras till. 
En avgränsning görs till olika kategorier beroende på, under flera eller enskilda 
omständigheter, att instrumentet är noterat eller icke-noterat, instrumentet är ett 
egetkapitalinstrument eller ett skuldinstrument. Beroende på hur instrumentet kategoriseras så 
påverkar det klassificeringsprocessen.  
 
Kategorin avsedd för handel är en första underkategori till finansiella instrument som ska 
värderas till verkligt värde, verkliga värdeförändringar tas upp och redovisas över 
resultaträkningen och för att ingå i kategorin måste vissa regler uppfyllas. I handelskategorin 
hör även derivat, av sådan karaktär som inte redovisas enligt säkringsredovisning. 
Värdeförändringar i verkligt värde ska även då redovisas över resultaträkningen. Den andra 
underkategorin är finansiella instrument som vid första redovisningstillfället tas upp till 
verkligt värde via resultaträkningen. 

4.5.3 Problem och kostnader mot nytta  
 
I sin konsultroll träffar revisorn företag som behöver hjälp med hanteringen av de finansiella 
instrumenten och behöver då kunskap om hur de finansiella instrumenten behandlas på olika 
områden.    
 
Inom säkringsredovisning finns det initiala och löpande krav som är väl detaljerade. 
Processen runt säkringsredovisning är inte speciellt svår, som att skaffa själva derivatet och 
värdera förändringen m.m. Den svåra biten med säkringsredovisningen är själva 
administrationsprocessen. För att uppfylla kraven för säkringsredovisning ska företaget ha en 
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riskpolicy, en säkrad post och en säkrad risk och infria effektivitetstestet. Löpande ska 
effektivitetstest göras för säkringar som har varit och för säkringar som skall komma. ”Det är 
inte bara mycket jobb initialt, utan det är löpande.” Till säkringsredovisningens kostnader 
räknas rutiner, processer, kompetens och dokumentation. Respondenten upplever kostnaden 
känns tyngst för mindre noterade bolag. De problem som finns med finansiella instrument 
hänförs inte enbart till IAS 39 utan även upplysningkraven i IFRS 7 innebär problem för 
respondentens kunder. Övriga frågor är klassificering, hur värderingen ska ske, om de ska 
värderas till verkligt värde och hur det verkliga värdet fastställs. Bedömning av om kontrakt 
innehåller inbäddade derivat och om de ska särredovisas.  
 
I det motsatta förhållandet behöver respondenten rådgivning vid komplexa situationer. 
Revisorsbolaget har en central enhet i London med kunniga experter på IFRS som kan 
rådfrågas i mindre eller större regeltolkningsfrågor.  
 
I kostnadsfrågan råder det inga tvivel om att det nya regelverket har ökat på både arbetsbörda 
och kostnad. Delar av dagens redovisningsregler fanns inte med i de svenska 
redovisningsreglerna, som derivat vilka var exkluderade förut i balansräkningen och 
påverkade redovisningen när säkringen realiserades. De instrumenten som ska värderas till 
verkligt värde kan innehålla existerande svårigheter att fastställa. Om regelverket är 
kostsammare än tillförd nytta beror på vem som frågas. Det finns ”små bolag” som upplever 
regelverket som jobbigt när kompetensen och resurserna för ett sådant regelverk saknas. 
Större bolag har större möjligheter att klara av den tyngre hanteringen bl.a. med treasury 
bolag. Det finns ett pågående forskningsprojekt där IASB tittar på om regelverket IAS 39 kan 
förenklas. Liknande projekt kan ju indikera att IAS 39 kostar mer än det smakar.     

4.5.4 Verkligt värde kontra anskaffningsvärde 
 
Respondenten bes om att jämföra verkligt värde kontra anskaffningsvärde med tanke på 
rättvisande bild. Vid redovisning till anskaffningsvärde redovisas aldrig värdeförändringarna 
löpande över innehavsperioden. Under det gamla regelverket redovisades t.ex. inte derivat alls 
och effekten kom direkt vid realisation. Under instrumentets tid i bolaget redovisas inte 
förändringarna vilket gör det otydligt och inte riktigt rättvisande, menade hon. I derivaten 
fanns också gömda värdeförändringar som nu redovisas som orealiserade vinster/förluster. 
Med verkligt värde, som kan komma på alla finansiella kategorier, finns det även nackdelar 
när fastställandet av ett rättvisande marknadsvärde ska fastställas på onoterade instrument. 
Hon föredrar verkligt värde kontra anskaffningsvärde bl.a. för beslutsfattande.     

4.5.5 Intressenterna  
 
Intressenterna gynnas av verkligt värde eftersom värdeförändringar visas orealiserade och 
poppar inte upp helt plötsligt när de realiseras. Analytiker är gynnade av verkligt värde när 
bolagen själva tar fram prognostiserande material för dem. Företagen gör analytikerna en 
tjänst i att själva göra objektiva estimeringar av bolaget.  
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5. Analys 
 

I analysen presenteras en jämförelse mellan teori och empiri. Tolkning av materialet görs 
utifrån att passa problemformuleringen. 

 
 

5.1 Inledning 
 
De finansiella instrumenten är en uppsättning av avtal mellan två parter, gällande framtida 
likvida in- eller utflöden, från enkla kundfordringar till svåra ränteswappar. Hanteringen av 
företagens likvida flöden dikterar hur riskerna realiseras i en multinationell koncern, och dess 
effekt avspeglas mer och mer av redovisningen. Redovisningens uppgift har blivit att följa 
upp den ökade konkurrensen på ett flertal marknader, i en globalare ekonomi, med en 
förändrad värderingsgrund. Företagens värdering är inte tillräcklig längre, utan det är 
marknadens lag som gäller. Från balansdag till balansdag ska nya värderingar göras utifrån 
allmänhetens konsumtionsbehov. När det gäller marknaden är det problematiskt, kraven att 
allmänheten ska vara fullt informerade, allt vara prissatt och att synergieffekter inte kan 
inträffa på en anskaffad tillgång kan vara en nackdel (Balans nr 4 2007 A). Att ta fram 
verkligt värde på alla tillgångar är problematiskt när en marknad saknas och måste utgå ifrån 
företagets kassaflödesvärdering eller omgivande substitut. 
 

5.2 Företagens finansiella instrument 
 
Företagen i studien visar upp en rad finansiella instrument men det dominerande instrumentet 
är valutaterminen. Förklaringen på terminerna ger att det är ett tvingande instrument och 
gäller ett fast pris som hänförs till en underliggande tillgång. Terminen har inget premium 
som optioner (Artsberg 2005 s 296). Majoriteten av respondenterna har även swapp-avtal på 
räntor och valutor och övriga ränteinstrument. Dels finns det instrument som är 
säkringsredovisade och dels redovisas över resultaträkningen. Det förekommer andra 
instrument som är mindre intressanta för analysen som kundfordringar, leverantörsskulder 
och lånekontrakt. De instrumenten värderas fortfarande i stor utsträckning till upplupet 
anskaffningsvärde. I de tre intervjuade företagens fall har man inga problem med just verkligt 
värde-värderingen av instrumenten. Teoretiskt finns det frågetecken kring värderingen av 
vissa finansiella instrument som kräver att företagen upprättar kassaflödes diskonterade till en 
ränta och derivat som inte är fluktuerar prismässigt efter en marknad. 
 

5.3 Vilka har användning av verkligt värde? 
 
IFRS har endast funnits till i några år och har tvingat de allmänna företagen att förändra 
redovisningen av balansposter från anskaffningsvärde till verkligt värde. Vilka gynnar 
egentligen verkligt värde? 
 
Enligt teorin bekräftas att verkligt värde gynnar aktieägare, marknaden och analytiker 
eftersom genom verkligt värde, får nämnda grupper, bättre information om företagets 
ekonomiska ställning, vilket kan vara bra att använda vid ekonomiska beslut. Men trots, att 
dem här grupperna gynnas av verkligt värde finns det en mindre grupp av samma grupp som 
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är mindre aktieägare, för dem blir informationen i finansiella rapporterna mer komplicerad 
pga. svårtillgänglighet och mer jobb att gå till noterna för att få mer förklaring.  
För experterna som däremot följer redovisningsutvecklingen noggrannare och kan läsa 
notupplysningarna på ett korrekt sätt har större nytta av den tyngre rapporteringen och 
värderingen till verkliga värden. 
 
Frågan för vem verkligt värde är bra för, ställer vi till respondenterna. Beslutsfattare, som 
exempelvis aktieägare, vill förmodligen ha så mycket information som möjligt och att det blir 
upp till företagets kostnader och reglering att utgöra redovisningens begränsningar enligt 
respondenterna B och C. Respondent A bedömer att verkligt värde är bra för den som är ute 
efter företagets finansiella ställning mot jämförande bolag. Värderingen till marknadspriser 
föredras då intressenten söker värdet på bolaget som den är intresserad av och för att detektera 
konkurser. Respondent D tycker att verkligt värde ger bättre beslutsunderlag, för intressenter 
utanför bolaget, såsom investerare. Med tiden kommer alla att vänja sig vid att tolka 
informationen rätt. Den femte intervjuade personen (E) ger sin syn och menar att för 
användarna av de finansiella rapporterna är verkligt värde informationen bättre anpassad för 
dem. 
 

5.4 Verkligt värde kontra anskaffningsvärde 
 
Värderingsmetoden verkligt värde uppger i teorin bl.a. ge lättare möjlighet att jämföra bolag 
mellan varandra och indikationer på företagets framtida kassaflöden. Det föredras eftersom 
det ger en mer rättvisande bild av företagets verkliga värde än anskaffningsvärden. Negativa 
konsekvenser i samband med verkligt värde kan vara att resultaten skiftar mera vilket kan 
leda till negativa reaktioner från investerarna av företaget. Tillförlitligheten av att uppskatta 
verkliga värden på varje tillgång leder till ökade kostnader för företagen och subjektivitet i 
redovisningen. Efter jämförelse mellan verkligt värde kontra anskaffningsvärde kan det 
konstateras att fördelarna överväger nackdelarna enligt Edenhammar (Balans nr 6-7 2004).  
 
Verkligt värde är intressant, tycker första respondenten. Många är dock intresserade av 
realiserade värden. På företagen ser man att det är positivt med verkliga värden, men 
ifrågasätter det verkliga värdet i kassaflöden som diskonteras.  
 
Anskaffningsvärde har fördelar som att återge realiserade vinster/förluster och vara en billig 
redovisningsprincip, principen är också objektiv då företagen kan verifiera transaktionen. 
Anskaffningsvärdets svagheter är att priset inte justeras mot framtida värdeförändringar. För 
jämförelse mellan verkligt värde och historisk anskaffningsvärde frågar vi om det kan göras 
en övervägning, med tanke på rättvisande bild. Flertalet respondenter håller med om att 
verkligt värde bidrar med en rättvisare bild av företagets ställning för användarna, men 
exempelvis är förändringarna i balansräkningen av större betydelse än effekterna som ger 
orealiserade vinster och förluster i resultaträkningen. I samband med säkringsredovisningen 
konstateras att fler värden presenteras än förut i balansräkningen till verkligt värde, 
exempelvis derivat som valutaterminskontrakt. Även om det inte avslöjas hur många kontrakt 
som avses är det information som är av betydelse.  
 
Kunskapen som krävs för att tolka årsredovisningen för en investerare som inte är insatt i 
regelverket är svårare att göra. Diskussionen som finns med i teoretiska referensramen i 
artikeln om IASB som en tickande bomb (Balans nr 10 2007), går sammanfattningsvis in på 
att små aktieägare blir missgynnade i den snabba utvecklingen på redovisningsområdet och 
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förstår inte alltid att olika värderingsgrunder ligger bakom värdena. En del av respondenterna 
anser att verkligt värde av finansiella instrument innehåller jämförbarhetsförsvårande effekter 
på resultaträkningen. Tolkningen görs utifrån en del olika svar. Både B och C är inne på att 
säkringsredovisningen är svårbedömd. Respondenterna anser att säkringsinstrumenten som 
redovisas över resultaträkningen ger en missvisande bild. Respondent D uttrycker att det 
verkliga värdets effekter på mindre investerare kan vara problematiskt. Respondent A går in 
på jämförbarhetsproblem med företag som kan redovisa samma aktie på olika ställen som 
eget kapital och resultaträkningen.  
 

5.5 Verkligt värde och dess konsekvenser    
 
Vid värdering av fastigheter till verkliga värden behöver revisorer experthjälp och sätter en 
tuffare arbetsbörda på revisorn (Balans nr 10 2007). Revisorerna i empirin lägger större vikt 
vid rådgivning kring området finansiella instrument. På de finansiella instrument som 
företagen använder är värderingen ej det huvudsakliga problemet utan kraven från IAS 39 
gällande säkringsredovisningen. Revisorerna som främst hjälper finansiella företag, anser att 
självklarheten att använda objektiva värden ibland kan ifrågasättas. De tillstryker också att de 
största problemen ligger inom säkringsredovisningen. Effektivitetskraven och 
dokumenteringen för att uppfylla IAS 39 är besvärlig. Gällande finansiella instrument finns 
det områden som kräver företagen att ta hjälp av konsulter. Reglerna bör vara förenklade för 
icke-finansiella företag med tanke på säkringsredovisningen. Redovisningsspecialisten E 
behöver hjälp med att tolka IAS 39 i komplexa frågor med experter på företaget som befinner 
sig i London. Regelverket ställer stora krav på alla aktörerna som ska arbeta med det. 
 
Konsekvenserna att verkligt värde kommer att leda till övervärdering av företagen vid 
högkonjunktur, och sedan vid lågkonjunktur ödelägger delar av företagens värde (oroa 
aktiemarknaden) är en intressant frågeställning som företagen måste anpassa sig till under 
IFRS (nr 10 2007). Företag C och D redovisar en mindre del av sina derivat över 
resultaträkningen och företag D har ett mer volatilt resultat under IFRS än tidigare och 
problemen ger ett missvisande resultat. Revisor A tillstyrker problem med fastställandet av 
resultaträkningen och beslut som baserar sig på den. Verkligt värdes positiva effekter är att 
det ger värderingen i redovisningen mer relevanta värden till marknadens förväntningar. 
Direkta förändringar av företagets finansiella säkringsinstrument önskas framförallt att det 
redovisas över balansräkningen. 
 
Överkostnaderna för redovisningen med IAS 39 bekräftas. Revisor A tycker att kostnaden 
överstiger nyttan på säkringsredovisningen och respondenterna på företagen som tillämpar 
säkringsredovisning håller med om att dessa är för stränga. Fler instrument ska värderas mot 
tidigare. Derivat redovisades ej tidigare och ska framöver värderas på andra grunder. 
Instrument som ska värderas till verkligt värde innebär svårigheter beroende på instrumentets 
karaktär,, enligt respondent E. 
 

5.6 Intressenterna 
 
Vi (intervjuarna) ber om åsikter från dem som dagligen handskas med de finansiella 
instrumenten och vet vilka krav som vilar på dem, att kommentera kring vad de tror om 
intressenternas nytta av den finansiella informationen. 
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E: s åsikt är att dagens information gynnar analytikerna som får ett bättre underlag att 
prognostisera företagens framtida tillväxt. Eftersom orealiserade vinster och förluster plockas 
fram av företagen på värdeförändringar kommer det till bättre användning för intressenterna.   
 
Respondent A som har erfarenhet från flera företag och olika situationer i rollen som konsult, 
slår ett slag för realiserade värden i resultaträkningen är intressantast men som nödvändigtvis 
inte kommer från historiska värden. Behovet av framförallt banker och ägare till finansiell 
information är utformat olika. Svaren från respondenterna varierar sig en del och intressant 
nog tror respondent A och B att intressenterna använder sig av individuella siffror, för 
beslutsfattande, än nödvändigtvis företagets finansiella information. Respondent D tycker att 
historiska anskaffningsvärden inte säger så mycket jämfört med verkliga värden och ger 
värderingen till verkliga värden ”tummen upp”. Enligt IASB är verkligt värde mer användbart 
för analytiker och kapitalägare och ett mer relevant värde än historiskt anskaffningsvärde 
(Balans nr 10 2007). 
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6. Slutsatser 
 
Syftet med att redovisa finansiella instrumenten enligt IASB är att ge marknaden ett bättre 
beslutsunderlag, om investeringar i bolagen. Redovisningens riktning går mot en större 
harmonisering för att marknaden skall kunna bedöma företag från olika bakgrund och 
redovisningssätt.  
 
Den generella slutsatsen är att verkligt värde på finansiella instrument är intressantare än 
historiska anskaffningsvärden. Man är överens om att verkligt värde ger en rättvisare bild av 
bolagen för att värderingen ger bolagets verkliga värde. De flesta är överens att fördelarna 
med verkligt värde, överstiger nackdelarna. Genom att tillämpa verkligt värde, gynnas 
aktieägare och marknaden bättre eftersom de blir uppdaterade med information om företagets 
aktuella värde. Verkligt värde aktualiserar företagets ekonomiska ställning och användaren får 
ett bättre beslutsunderlag. Anskaffningsvärde på finansiella instrument, som redovisas över 
resultaträkningen och för säkringsredovisade instrument anses vara missvisande, för att 
värdeförändringar på instrumenten inte kan tas upp, vilket missgynnar marknaden och 
aktieägarna.  
 
Verkligt värdes konsekvenser är att det leder till större volalitet i balans- och 
resultaträkningen med förändringar som inte är realiserade än. Företag med finansiella 
instrument som inte är noterade på en aktiv marknad får problem med att hitta ett objektivt 
värde. För att lösa problemet föreskriver IAS 39 att företagen ska använda följande tre 
metoder (i rangordning): marknadsvärdering till senaste köp/sälj kurs, liknande instrument 
som nyligen sålts och diskonterade kassaflöden. De sistnämnda värderingsteknikerna 
innehåller tveksamheter eftersom värderingen leder till att företagens egna bedömningar i 
påverkar värderingen. De instrument som är marknadsnoterade är lättare att värdera eftersom 
den senaste köp- eller säljkursen används. 
 
Ytterliggare konsekvenser på grund av verkligt värde på finansiella instrument med tanke på 
relationen till informationsvärdet som ställs mot kostnad är att: Verkliga värden på finansiella 
instrument avsedda för handel/trading uppfyller nyttan mot kostnaderna men det är huruvida 
mer problematiskt med regelverket IAS 39, men mest runt säkringsredovisningens regler. 
Effektivitetstestet och dokumentationskrav för transaktionsföretag anses kostsam med tanke 
på informationens nytta. För att få tillämpa säkringsredovisning krävs det mycket av 
företaget. Förutsättningar för att få säkringsredovisa är en riskpolicy, ett matchande 
instrument med ett säkringsinstrument och effektivitetstest på både gamla och nya säkringar.  
Trots att regelverket IAS 39 har tillämpats i tre år är det fortfarande komplicerat för företag. 
Hjälp med användningen av regelverket behövs bl.a. eftersom det finns en rädsla för 
feltolkningar. 
 
Uppsatsarbetet har resulterat i fler klargöranden och ställningstaganden exempelvis 
övergången från att värdera från anskaffningsvärden till verkligt värde gör att den finansiella 
informationen blir mer svårtolkad för mindre aktieägare. En förklaring kan vara att mer 
information finns till hands i noterna. Användarna behöver behärska redovisningsspråket för 
att inte bli vilseledda. 
 
Flertalet respondenter menar att orealiserade vinster och förluster på finansiella instrument ger 
en missvisande resultaträkning. Ett intressant förslag är att resultaträkningen bara ska 
innehålla realiserade värden samtidigt som balansräkningen har kvar verkliga värden. 
Speciellt eftersom resultatet har blivit viktigast för investerarnas beslut numera. 
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Sammanfattningsvis tycker vi genom vårt forskningsarbete ha fått svar på våra 
problemfrågor; Varför föredras verkligt värde kontra anskaffningsvärde och vilka gynnas av 
det samt vilka konsekvenser har införandet av verkligt värde inneburit för företagen.  
 
Svaret är att verkligt värde gynnar aktieägare, analytiker och marknaden än anskaffningsvärde 
och föredras eftersom det ger en bättre rättvisande bild av företagens ställning och resultat. 
Övergången till verkligt värde är krävande och kostsam i dagsläget för företagen, men vi 
bedömer att med tiden kommer det att bli enklare för marknaden att ta till sig.  
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7. Avslutande diskussion 
 
Riskanalysen med IFRS som belystes i referensramen är intressant att titta på, eftersom 
konjunkturen länge har varit stabilt positiv i förhållande till börskraschen 1929. Den praktiska 
redovisningen byggde då på liknande verklig värdering som exempelvis nationalekonomiska 
föreställningar. För att motverka missledningar av aktieägare är det viktigt att standardsättaren 
fokuserar mer på begripligheten i presentationen av balans- och resultaträkningen. 
Intressenten borde kunna urskilja bättre vilka orealiserade vinster och förluster som visas i 
resultaträkningen. 
 
Det skulle vara intressant att kunna se effekterna av verkligt värde-metoden i sämre tider 
eftersom vi fruktar att marknaden och kapitalägarna blir väldigt sårbara med tanke på att 
börsvärdet på många företag är haussad mer än det borde. Vi tror nog att det dröjer ett tag till 
innan vi kommer att se effekterna av verkligt värde värdering i sämre tider. Efter det att 
marknaden har upplevt en lågkonjunktur kan det utvärderas om fördelen väger mer än 
nackdelen. I nuläget kan vi bara hålla med forskningsresultatet att verkligt värde ger bättre 
information till aktieägare, marknaden och analytiker.  
 
Med tanke på att regelverket IFRS är relativt ny som norm, är små aktieägares kunskap på 
området ganska liten. Finansiella rapporter kan således bli misstolkat av de små placerarna 
och orsaka felaktiga beslut, eftersom företagen tillämpar verkligt värde som värderingsgrund 
kommer vinsterna justeras upp eller ner utan att tillgångarna är realiserade. Investerare måste 
behärska redovisningsspråket tillfredställande för att rätt kunna tolka den finansiella 
rapporteringen. 
 

7.1 Vidare forskning 
 
Under forskningstiden har frågeställningar dykt upp som ligger utanför vårt område. Frågor 
finns kring verkligt värde och hur det fastställs. I de individuella fallen finns det 
frågeställningar runt hur objektiva värden fastställs av företagen för tillgångs- och 
skuldkategorier som ska värderas till verkligt värde. Individuella fallstudier kan göras på 
företag som har problem med värderingen av sina instrument exempelvis.  
 
Ett annat problemområde är redovisning av inbäddade derivat, om derivatet ska särredovisas 
från det underliggande instrumentet eller inbäddat som ett enda instrument. För att titta på 
problemet kunde kvalitativ forskning bedrivas på aktörer som har inbäddade derivat för att 
kategorisera problemen. 
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Bilaga - Frågeformulär 
 
 
Vilka finansiella instrument har ni? 
 
Vilken utgångspunkt har ni när ni placerar instrument i olika kategorier? 
 
Hur behandlar ni finansiella instrument i IAS 39 kategori nr 1 (innehav för handel)? 
 
Har redovisningen av finansiella instrumenten till verkligt värde gjort att företaget visar upp 
en mer rättvisande bild än anskaffningsvärde och hur?  
 
Hur hanterar ni redovisningen av finansiella instrument avsedda för handel? 
 
Dyker det upp problem med dagens hantering av finansiella instrument som gör att ni 
behöver rådgivning och om ja beskriv lösningarna? 
 
Dyker det upp problem med hanteringen av finansiella instrument som gör att ni behöver 
hjälpa till med lösningar till andra kontor/avdelningar och ge exempel på olika problem? 
 
Upplevs dagens redovisning av finansiella instrument som svårare och kostsammare än förut 
när historiska värden användes? Motivera svar 
 
Kostar den större detaljerade regleringen av finansiella instrument genom IAS 39 mer än det 
smakar? Motivera svar 
 
Vad tycker ni om verkligt värde värdering? Motivera svar 
 
Vad har finansiella instrument som värderas till verkligt värde för effekt på resultat- och 
balansräkningarna? 
 
Är det svårigheter med värderingen av finansiella instrument som måste värderas till verkligt 
värde via resultaträkningen och vad kan de vara? 
 
Vad tycker intressenterna om verkligt värde respektive historiskt värde? 
 
Vad har ni allmänt för inställning mot IAS 39? 



  

 
 
 
 

 
Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare 
som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar 
och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling 
och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, 
utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller 
marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-
baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information 
för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga 
att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-
användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. 
Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper 
och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 
välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 
professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 
aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och 
internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, 
som är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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